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Tlumačovské novinky

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA
-

Slovo starosty

- Rozsvícení vánočního
stromu
- Konečně se něco děje
- Fotbalový turnaj

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek,
nezadržitelným krokem se blíží
konec letošního roku a s ním bývá
spojené i bilancování uplynulého období. Tak, jak rok 2004 jsem si dovolil nazvat rokem změn a rozvoje, tak
si troufám označit rok 2005 – rokem
zaměřeným na mládež a rozvoj obce.
Toto tvrzení můžu doložit několika
zásadními událostmi, které v dlouhodobém horizontu mohou zajistit
podmínky pro rozvoj naší obce :
• finanční podpora z fondů EU
a státního rozpočtu v celkové výši 11,5
mil. Kč na realizaci rekonstrukce bývalé MŠ nám. Komenského na Regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná,
• provedení druhé etapy rekon-

strukce a stavebních úprav v rámci
objektu MŠ U Trojice, kterou od minulého roku využívají děti se specifickými potřebami,
• vybudování multifunkčního
hřiště o rozměrech 42 x 22 m s umělým povrchem v areálu ZŠ,
• realizace dětského koutku pro
nejmenší děti v ul. Sokolská
• schválení změny č.6 Územního plánu obce Tlumačov, která mimo
jiné řeší vytvoření 36 ha plochy pro
podnikání a průmysl v lokalitě Slivotín
a v lokalitě u cementárny určuje využití pozemků o výměře 1 ha pro stavbu
devíti rodinných domů. V této lokalitě
jsou již provedeny inženýrské sítě – vodovod a kanalizace.

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
vám přeje redakce TN.
jedinec mnoho nezmůže a vždy záleží
na kvalitní práci celého týmu, souboru
či skupiny. V tomto duchu bych chtěl
v souvislosti se závěrem letošního roku
poděkovat pracovníkům obecního úřadu, členům zastupitelstva a rady obce
za odvedenou práci.

Všem občanům přeji klidné
prožití svátků vánočních
a v novém roce 2006
hodně zdraví a osobní pohody.
Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Vše co se dělá v rámci obce – to
se dělá především pro lidi – pro občany obce. Jsem hluboce přesvědčen, že
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
Zastupitelstvo obce ze dne 14.9.2005
•
schvaluje
předloženou
změnu
č. 3/2005/9 rozpočtu obce pro rok 2005
v plném rozsahu, tj. snížení příjmů a výdajů
o 1,753.550 Kč s tím, že celkové rozpočtové
příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2005 po
změně č. 3/2005/9 činí 23,877.500,-- Kč.
•
schvaluje odprodej části pozemku p.č.
2597/1 v k.ú. Tlumačov o výměře 99 m2 za
podmínek specifikovaných usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov č. Z6/19/05 panu Petru Juhaňákovi, Skály 829, 763 62 Tlumačov.
•
schvaluje doplnění usnesení o bezúplatném převodu pozemků pod místními komunikacemi z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
obce Tlumačov, o závazek zastupitelstva obce
Tlumačov, že v případě každého porušení
smluvních podmínek, za kterých pozemky
od státu převezme, odvede prostřednictvím
převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných nemovitostí, stanovené znaleckým
posudkem, a to ke dni převodu.
•
schvaluje krátkodobý municipální revolvingový úvěr s opakovanou možností čerpat a splácet do stanoveného limitu ve výši 3
mil. Kč dle závazné příslibu KB ze dne 4. 8.
2005 za účelem profinancování krátkodobého
časového nesouladu mezi skutečnými příjmy
a plánovanými výdaji obce Tlumačov v průběhu kalendářního roku s vazbou na schválený rozpočet obce pro příslušný rok.
•
schvaluje zrušení členství obce Tlumačov ve Sdružení obcí střední Moravy
s účinností od 1. 1. 2006.
•
schvaluje profinancování projektu „Tlumačov – regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu
Jižní Haná“ ve výši (min.) 13,182.165,-- Kč
z vlastních zdrojů obce Tlumačov, které budou zajištěny - vykryty převážně krátkodobým úvěrem s tím , že na akci je poskytnuta
dotace ze strukturálních fondů EU ve výši
(max.) 10,545.000,-- Kč a dotace ze státního
rozpočtu ve výši (max.) 1,055.000,-- Kč, které
budou poskytnuty – uvolněny v průběhu či
po závěrečném vyhodnocení akce.

Já jsem malá panenka,
přišla jsem pro jablinka,
oříšky mně také dají,
jen se na mne nehněvají,
zaplať jim to Pán Bůh sám,
naposledy svatý Jan.
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Zastupitelstvo obce ze dne 9.11. 2005
•
schvaluje
předloženou
změnu
č. 4/2005/11 rozpočtu obce pro rok 2005
v plném rozsahu, tj. zvýšení příjmů a výdajů
o 2,335.750 Kč s tím, že celkové rozpočtové
příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2005 po
změně č. 4/2005/11 činí 26,213.250,-- Kč.
•
ukládá Obecnímu úřadu Tlumačov
zajistit přeparcelování předmětného pozemku p. č. 1337/9 pro možnost individuální
bytové výstavby a pověřuje obecní úřad zasláním odpovědi žadateli p. Petru Chudárkovi ve
smyslu výše uvedeného usnesení s tím, že po
přeparcelování může pan Chudárek požádat
o konkrétní parcelu a na nejbližším jednání
zastupitelstva bude zařazen bod o záměru odprodeje této konkrétní parcely.
•
schvaluje odprodej pozemků p.č.
2691/2 – zastavěná plocha, p.č. 2814, 2815,
2816, 3366/1, 3366/2, 3366/6, 3368/1, 3368/2,
3368/3, 3370 – vše ostatní plocha o celkové
výměře 13359 m2, jejichž vlastníkem je obec
Tlumačov a které se nachází v k.ú. Otrokovice,
městu Otrokovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, která činí 447.820,-- Kč.

Nic nebudu dělat s ohledem na
veřejné mínění, všechno budu
dělat s ohledem na své svědomí.
Seneca
•
pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava
Ševelu podpisem kupní smlouvy v předloženém znění.
•
schvaluje odprodej části pozemku p.č. 320/1 – ost. plocha o výměře 58 m2
a části pozemku 2443/1 – ost. plocha o výměře
8 m2 za podmínek specifikovaných usnesením ZO Tlumačov č. Z15/20/05 ze dne 14. 9.
2005 manželům Pavlovi a Mileně Baďurovým,
bytem Na Uličce 1359, Otrokovice.
•
schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k Dohodě o partnerství – komunitní plánování sociálních služeb.
•
schvaluje převod
- stavby „Víceúčelového hřiště 42 x 22 m ZŠ
Tlumačov – položení umělého povrchu“
v celkové hodnotě 907.504,-- Kč
- ochranných sítí v celkové ceně 14.672,-- Kč
- pozemku p.č. st. 1277 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 286 m2 do správy majetku
Základní školy Tlumačov a
- odpočet části pozemku p.č. 320/1 – ost. plocha o výměře 58 m2, který je veden ve správě
Základní školy Tlumačov
vyjmutí ze správy „zboží na skladě –
účet 132“ v hodnotě 37.495,47 Kč a toto zboží
příspěvkové organizaci darovat.
•
schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací
listině Základní školy Tlumačov, okres Zlín,
příspěvkové organizace, ve smyslu navržených
změn souvisejících s převodem majetku.

•
schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, projednalo a usnesením
č. Z12/21/05
- změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Tlumačov
- podle § 84 odst. 2 písm. b), i) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky
obce Tlumačov č. 1/2005, kterou se vyhlašuje
závazná část změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Tlumačov v předloženém znění
•
schvaluje předložený návrh České
pojišťovny a.s. v oblasti živelního pojištění
majetku obce se spoluúčastí 20.000,-- Kč
a celkovou výší pojistného pro rok 2006
v částce 81.800,-- Kč.
•
schvaluje vyplatit roční
odměnu členům výborů, komisí a sboru pro
občanské záležitosti, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a správci webových stránek.
•
bere na vědomí zprávu Kontrolního
výboru Zastupitelstva obce Tlumačov o plnění programového prohlášení ZO na období
2002 – 2006 bez připomínek.
•
schvaluje podat odvolání proti Rozhodnutí Stavebního úřadu Otrokovice č.389/
2005, které povoluje instalaci 2 ks reklamních
panelů o rozměru 5,1 x 2,4 m na pozemku
p.č. 73/5 k.ú. Tlumačov mimo jiné i z důvodů
negativního narušení vzhledu obce, zvýšení
rizika bezpečnosti provozu na vysoce frekventované komunikaci I/55 v místě křižovatky a připravovaného přechodu pro chodce.
•
ukládá tajemnici OÚ Růženě Vaňharové připravit návrh OZV o podmínkách pro
umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízeních na území obce Tlumačov a předložit na program zasedání ZO dne
14.12.2005
RADA OBCE ze dne 27. 9. 2005
•
schvaluje ukončení nájemní smlouvy
na provozovnu masáží v domě služeb nám.
Komenského uzavřenou s pí Lucií Berkovou, bytem 117/763, Vyškov dohodou ke dni
30. 9. 2005.
•
schvaluje prominutí doplatku dlužného nájemného ve výši 1.911,-- Kč za období
březen – září 2005 oproti provedené modernizaci pronajímané provozovny.
•
schvaluje
pronájem
provozovny
v domě služeb paní Jarmile Říhové, bytem Zá-
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braní 1365, Napajedla za účelem provozování
masáží, a to od 1. 10. 2005.
•
schvaluje podání žádosti na Úřad práce ve Zlíně o příspěvek na vytvoření VPP, a tím
vytvoření jednoho pracovního místa s úvazkem 0,259 s pracovní náplní – osobní asistence
postiženého dítěte v ZŠ Tlumačov, s nástupem
od 3. října 2005.
•
schvaluje zvýšení příspěvku pro zaměstnance obce na stravné ze sociálního fondu obce Tlumačov ze 20,-- Kč na 30,-- Kč Dodatkem č. 2 k Zásadám pro použití prostředků
sociálního fondu obce Tlumačov.
•
na základě ustanovení § 23 zákona č.
561/2004 Sb. v platném znění schvaluje – uděluje výjimku pro počet žáků v VI. třídě ZŠ
Tlumačov, okres Zlín příspěvková organizace
na 31 žáků s podmínkou, že udělení výjimky
nepovede ke snížení kvality vzdělávací činnosti
v uvedené třídě.
•
schvaluje odkup 18 ks stolů a 36 lavic v
rozsahu a celkové ceně dle nabídky ze dne 19.
9. 2005 (čj. 1083/05).
RADA OBCE ze dne 19. 10. 2005
•
schvaluje ukončení nájemní smlouvy s
pí Bayarou Vomfellovou, bytem Jiráskova 604,
Tlumačov na provozovnu č. 5 v objektu Domu
služeb dohodou ke dni 30. 11. 2005.
•
schvaluje ukončení nájemní smlouvy
na provozovnu č. 3 v objektu Domu služeb ke
dni 30. 11. 2005 s panem Milanem Matulíkem,
bytem Dolní 344, Tlumačov a uzavření nájemní smlouvy na uvolněnou provozovnu č. 5 rovněž v objektu Domu služeb, a to ke dni 1. 12.
2005 s p. Milanem Matulíkem, bytem Dolní
344, Tlumačov.
•
schvaluje podat žádost na MF ČR o
dotaci ze státního rozpočtu 2006 ve výši 1 mil.
Kč na MŠ U Trojice v předloženém rozsahu
– viz příloha.
•
schvaluje omezení provozu LK v roce
2006 na měsíc červen, červenec a srpen s promítáním 1x týdně (celkem max. 15 promítacích
dnů) a umožnění KIS v případě neziskovosti LK
zafinancovat rozdíl v plnění rozpočtu z jiných
uspořádaných kulturních akcí v rámci LK.
•
bere na vědomí informace předložené vedoucí KIS o provozu letního kina za rok
2005.
•
bere na vědomí podání dovolání k
Nejvyššímu soudu ČR ve věci soudního sporu
s Poezmkovým fondem ČR o uložení povinnosti bezplatně převést pozemky do vlastnictví
obce Tlumačov.
•
schvaluje podat žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Tlumačov v celkové
výši 112.000 Kč a předložené specifikaci – hasičské přilby Galette F1 SA a přenosné plovoucí čerpadlo s tím, že obec garantuje profinancování pořízení věcných prostředků požární
ochrany JSDH obce Tlumačov.
•
schvaluje rozdělení mobilních telefonů
SIEMENS ME 45 dle předloženého návrhu a
současně schvaluje zakoupení 1 ks SIM karty
včetně aktivace telefonního čísla za cenu 95,- Kč a zavedení paušálu EUROTEL BRONZ v

částce à 214,20 Kč vč. DPH pro dva přidělené
mobilní telefony.
•
schvaluje uzavřít se společností EKO-KOM a.s. smlouvu o výpůjčce na dobu určitou
do 31. 12. 2007 na zapůjčení 4 ks plastových
kontejnerů o objemu 1,1 m3 na plast v rámci
projektu „Intenzifikace systému separovaného
sběru vytříděných složek komunálního odpadu ve Zlínském kraji“.
•
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku slečně Petře Hánové, bytem Metlov 502,
Tlumačov ve výši 2.000 Kč na startovné v rámci
MS juniorů 2005 v kulturistice v Budapešti.

Moudrý nemění své rozhodnutí,
pokud trvají všechny okolnosti,
které platily, když se rozhodl. Není
však hanba změnit své rozhodnutí, když se měnily okolnosti.
SENECA
RADA OBCE ze dne 30. 11. 2005
•
schvaluje uzavření nové nájemní
smlouvy na provozovnu pedikúry v objektu
domu služeb s pí Karlou Kudláčkovou, bytem
Štěrkoviště 1293, Otrokovice s účinností ode
dne 1. 1. 2006.
•
schvaluje předložený pořadník v rozsahu seznamu A1, A2, A3 a B na obsazení uvolněných bytů ve vlastnictví obce v termínu do
30. 4. 2006 obodovaný dle schválených Zásad
ve znění pozměňovacích návrhů:
•
schvaluje prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v počtu 5 pracovníků do 30.
4. 2006, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
•
souhlasí s přijetím pracovnice Ivety
Fajgarové na oddělení životního prostředí,
údržby a služeb na částečný pracovní úvazek,
tj. 0,5, na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 se zařazením dle platných mzdových tabulek.
•
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 12 2006 těmto nájemníkům:
Miroslavu Cenkovi, bytem Sportovní
209, Tlumačov
Petře Maryczákové, bytem Sportovní
209, Tlumačov
Jaroslavu Novotnému, bytem Sportovní 209, Tlumačov
Marcele Pilové, bytem J. Žižky 630,
Tlumačov
Zuzaně Gazdové, bytem J. Žižky 630,
Tlumačov
Anně Dunkové, bytem J. Žižky 630,
Tlumačov
•
schvaluje dohodu o uložení inženýrských sítí vodovodního řadu v pozemku p.č.
831/26 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové
délce 32 bm s firmou Bytová a finanční společ

Ježíš, malé děťátko,
překrásné pacholátko,
v Betlémě se narodil,
z Marie Panny zrodil
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nost DVB s.r.o., K Farmě 495, 763 14 Zlín.
•
schvaluje vyfakturování částky 9.520,- Kč vč. 19 % DPH společnosti PSVS, a.s., závod Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov za
zpracování části (průmyslová zóna Tlumačov
– Skály) změny č. 6 ÚP obce Tlumačov.
•
neschvaluje záměr pronajat část pozemku p.č. 2453/3 ost. plocha k.ú. Tlumačov o
výměře do 50 m2.
•
neschvaluje záměr na odprodej části
pozemku p.č. 2443/1 o výměře cca 21 m2 panu
Radoslavu Kopčilovi, Kvasická 256, Tlumačov.
•
schvaluje záměr odprodat NTL plynovod PE DN 90 v délce 99,0 m ul. Nová za
cenu 53.000,-- Kč a schvaluje záměr zřídit
věcné břemeno spočívající v oprávnění mít
zřízeno a provozovat a udržovat planárenské
zařízení v ul. Nové za jednorázovou úplatu 50,- Kč/bm plynovodu.
•
schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
hypotečním úvěru ze dne 7. 1. 2001, který řeší
zejména vyvázání budov č.p. 737, 630, 209 a
pozemků p. č. st. 1028, 858, 985 k.ú. Tlumačov
ze zajištění hypotečního úvěru a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2.
•
schvaluje záměr vyzvat minimálně 3
bankovní ústavy (KB, ČS, ČSOB ...) k podání
nabídky na poskytnutí krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč s možností
čerpání od 1. 3. 2006 a doby splacení do 28. 2.
2007 a pověřuje starostu obce rozesláním výzev
v souladu s § 6 odst. 3 a § 20 odst. 2b) zákona
číslo 40/2004 Sb. v platném znění o veřejné zakázce.
•
doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit na svém nejbližším zasedání OZV
č. 2/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení,
vč. maleb, na území obce Tlumačov ve znění
zapracovaných akceptovaných připomínek
MVČR – krajského odd. dozoru a metodiky.
•
schvaluje podpis Příkazu k provedení inventarizace dle zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, v platném znění a pověřuje starostu
obce Ing. Jaroslava Ševelu jmenováním ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
•
bere na vědomí zprávu KIS o změně
tiskárny z Hart Press Otrokovice na Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, která bude od období
12/2005 realizovat tisk včetně grafické úpravy
Tlumačovských novinek za výrobní cenu jednoho výtisku vč. DPH 12,-- Kč při celkovém
počtu 550 ks/čtvrtletí.
•
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo se společností Stavby Morava, s.r.o. zhotovitelem rekonstrukce objektu
č.p.170, jehož předmětem je snížení ceny díla
z důvodu méněprací o 265.599,-- Kč.
•
schvaluje zadání zakázky Ing. arch.
Radko Pavlackému na zpracování projektové
dokumentace ZTV RD U cementárny v rozsahu pro stavební povolení a realizaci vč. inženýrské činnosti potřebné pro vydání stavebního povolení za celkovou smluvní cenu vč.
DPH ve výši 116.620,-- Kč a termínem předání
projektové dokumentace do 31.1.2006.
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Komunitní plánování sociálních služeb
Obec Tlumačov je partnerem Otrokovic jako realizátora projektu Komunitní plánování sociálních služeb na
Otrokovicku. Do tohoto projektu jsou
zapojeni jako partneři ještě obce Bělov, Halenkovice, Oldřichovice a Nová
Dědina a dále neziskové organizace
Senior Otrokovice, Naděje Otrokovice,
Charita sv. Anežky, Český červený kříž
a Svaz tělesně postižených.
Smyslem tohoto projektu je analýza
a následné zlepšení struktury, kvality
a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných cílovým skupinám občanů
regionu a to nezaměstnaným, zdravotně postiženým a seniorům.
Projekt bude zpracováván formou
mapování a analýzy stávajících služeb
a potřeb občanů se závěrečným vyhodnocením a doporučením potřebného
systému služeb, který v regionu schází.
Práce na projektu všech zúčastněných
bude probíhat do července 2007 a celý
projekt bude stát 1,7 mil. Kč s tím, že

80% nákladů je dotováno z fondů EU,
8% bude hrazeno ze státního rozpočtu a jen 12 % z celkové částky uhradí
zúčastněná města a obce. Podíl obce
Tlumačov na tomto projektu spočívá
v aktivním zapojení do řídících a pracovních skupin a také finanční spoluúčastí
do roku 2007 v celkové výši 27 tis. Kč.
Po zpracování projektu Komunitní
plánování sociálních služeb na Otrokovicku budeme umět odpovědět našim
občanům na otázky ze sociální oblasti
- například možnosti a zajištění péče
vč. dostatečných kapacit pro seniory či
zdravotně postižené v našem regionu.
Sociální sféra vzhledem k demografické křivce a prognostickým údajům v oblasti věkového složení obyvatelstva bude v budoucím období jedna
z hlavních problematik v rámci obecního i státního zřízení a my budeme
na ni připraveni.
Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Dům s pečovatelskou službou, foto: F. Cívela
Já su malý hošíček
A mám pěkný košíček,
ten je plný oříšků,
ponesu ho Ježišku
do Betlema.
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Obecní policie nabádá
nabádá...
...
V těchto dnech převzala zima svou
vládu nad přírodou a nadělila nám,
dětmi tolik očekávaný, první příděl
sněhu. Příroda a stromy se zahalily do
bělostného roucha třpytných ledových
krystalů a sněhových vloček a nám dospělým nadělila nemalé starosti a nové
povinnosti při úklidu chodníků od napadaného sněhu před svým domem. Je
naší povinností připomenout, že chodníky mají být pro občany schůdné natolik, aby řádně neošetřené nezavdaly
příčinu nechtěného poznání síly zemské gravitace a na vánoce nebo nový
rok, jakožto svátků pohody a klidu, si
občané nepřivodili nějaké pohmožděniny či snad nějakou zlomeninu.
V tomto předvánočním shonu,
mumraji a ruchu prosíme spoluobčany,
aby byli při nákupech opatrní především
při manipulaci s penězi natolik, aby
tyto nezavdaly, různým nenechavcům,
chmatákům, profesionálním zlodějům
a zlodějíčkům, příčinu ke krádeži.
Předvánoční a novoroční atmosféra naší obce dokresluje adekvátní
slavnostní výzdoba domů nebo prostranství a proto nedovolte, aby nějací
vandalové tuto ničili, ať již z jakéhokoliv
důvodu. Dále občany důrazně upozorňujeme, že prodej zábavné pyrotechniky je omezen věkem kupujícího, a proto nedovolte, aby je bez Vašeho vědomí
kupovaly Vaše děti a po večerech se nevázaně bavily střílením po obci.
Všem občanům přejeme příjemné
a veselé svátky vánoční, brzké novoroční probuzení a děkujeme všem občanům, kteří nám pomohli při zajišťování
veřejného pořádku v obci.
Za obecní policii obecní strážník
Josef Navrátil

Pranostiky na prosinec
•
•
•
•
•
•
•

Jsou-li v zimě na cestách ledy, podaří se výborně zelí.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
Když na Mikuláše ( 6.12.) prší, zima lidi hodně zkruší.
O Silvestru papeži ( 31.12.) snížek si již poleží.
Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl.
Svatá Viktorie ( 23.12.) obrázky na okna ryje.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.

Tlumačovské novinky
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Rozsvícení vánočního stromu
Nechce se tomu věřit, ale již desátý rok rozsvěcujeme
v naší obci vánoční strom. Lze říci, že tato slavnostní chvíle
se stala již tradicí a málokdo si umí představit adventní čas
v naší obci bez našeho tlumačovského vánočního stromu.
Při této malé kulturní a společenské akci je vždy připraven
pro občany náležitý program. Letos z otrokovické Naděje přijely děti prodávat výrobky ze svých chráněných dílen.
A bylo co nakupovat! Slavnostní adventní chvíle zpříjemnily tóny vánoční hudby v podání žáků kroměřížské konzervatoře a krásnou lidovou hru o pastýřích zahráli naši
krojovaní tlumačáci spolu ze členy folklorního souboru
ze Sazovic. Taktéž děti místní ZŠ měli připraveno milé vánoční pásmo pod vedením pana učitele Mašláňe. Starosta obce Ing. Jaroslav Ševela přivítal všechny spoluobčany

Starosta obce Ing. Ševela zapaluje vánoční svíci vedoucí
KIS D. Králové, foto: F. Cívela
zentační ples obce, který se v Tlumačově stal již tradicí. Další
kulturní akcí bude II. Hanácký den, který se uskuteční 27. 5.
a doufám, že se stane tradicí, která bude patřit k Tlumačovu.
Samozřejmě, že se připravují i další kulturní akce o kterých
budeme spoluobčany průběžně a včas informovat.
Vážení spoluobčané a příznivci kulturních akcí přeji Vám
klidné a spokojené vánoční svátky, bohatého Ježíška, v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti.
Daniela Králová, vedoucí KIS

....poutavé a humorné bylo vystoupení pastýřů....
foto: F. Cívela
a popřál pokojné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového
roku. Po slavnostním rozsvícení stromu následoval ohňostroj, který připravil JUDr. Rajčana z Kvasic. I když byla velká
zima a mrzlo, nikomu to nevadilo, poněvadž členové SDH
Tlumačov se ochotně postarali o občerstvení formou čaje
a svařeného vína, takže nikdo nezmrznul. Celou akci připravilo KIS za ochotné pomoci pracovníků obce pod vedením
p. Žáka, SDH Tlumačov, obecní a státní policie ČR .
Zároveň bych se zmínila o dalších akcích, které připravuje KIS v příštím roce. Dne 11. března se uskuteční IV. Repre-

Občané i přes třeskutý mráz byli spokojeni, foto: F. Cívela
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„Konečně se v tom Tlumačově něco děje ….“
„Tato a podobná slova slýcháváme často z úst občanů Tlumačova,
obvykle poté, co končí nějaká vydařená společenská či kulturní akce
pořádaná v obci některou z místních
organizací. Pozorný, znalý a uznalý
Tlumačák však ví, že v tom našem
Tlumačově se v posledním období
„furt„ něco děje. A to nejenom v kultuře a ve společenském dění, ale také
ve sportu, práci s mládeží i volnočasových aktivitách.Vždyť není prakticky
jediného měsíce v kalendářním roce,
aby obyvatelům naší obce nebyla nabídnuta nějaká zajímavá akce či událost. Je konec roku 2005 a můžeme si
dovolit krátce bilancovat, co všechno
se v obci během tohoto roku „dělo.“
Ve společenském a kulturním dění
jistě potěšily plesy KDU – ČSL, obce
Tlumačov a nově i ples SRPDŠ při ZŠ,
dále zábavy hasičů, společenské večery v restauraci MIX, letní zábavy pod
širým nebem, či karnevaly u Černého
koně, nově i diskotéky U purkrabího.
Krásné vzpomínky se vybaví všem,
kteří byli přítomni I. hanáckému dni
v Tlumačově v měsíci červnu, kde byly
představeny a vysvěceny nové kroje
a nový obecní prapor a celá akce vyvrcholila skvělým doprovodným programem. Navíc byla oživena tradice
hanáckého folklóru, veselí a zábavy.
Mnozí si jistě také vzpomenete na
oslavu 120. let založení SDH v obci,
která se odehrála před rekonstruovanou hasičskou zbrojnicí v polovině července. Doprovodný program
této akce s ukázkami dobové i současné hasičské techniky, zakončený
tradiční hasičskou zábavou zanechal
v přítomných trvalé zážitky. Nesmím
také zapomenout na velmi vydařenou
a důstojnou oslavu výročí založení
Zemského hřebčince v Tlumačově.
Své místo si v poslední době našlo
i pravidelné setkávání seniorů v klubu Na Zábraní, to říjnové u cimbálu
a burčáku bylo obzvlášť vydařené. Závěr roku patří již tradičně slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromečku
s doprovodným programem a ohňo-
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strojem. Že se tato akce místním líbí,
o tom svědčí i velká účast - letos bylo
přítomno kolem 300 občanů.
V práci s mládeží , sportu a volnočasových aktivitách je nutné připomenout aktivní činnost DDM
Sluníčko, které vytrvale a průběžně během celého roku uskutečňuje akce pro děti a mládež velkého
i malého rozměru, vždy dokonale
připravené, zorganizované a hlavně
hojně navštěvované dětmi i rodiči,
kteří nešetří chválou. Jen namátkou
co letos DDM uskutečnilo :dětský den
v parku u sokolovny, karneval, příměstské tábory, prázdninový tábor,
soutěž v aerobiku O pohár starosty
obce, velikonoční dílny a mnohé další úspěšné akce. Velmi aktivní byli

i hasiči, kteří uspořádali závody mládeže, dospělých a již tradičně i noční
závod.Také rybáři věrni tradici uspořádali závody pro mladé i dospělé rybáře, jako vždy na vysoké organizační
úrovni. Sportovci v obci letos připravili a uskutečnili turnaje v malé kopané pro dospělé, oddíl kopané uliční turnaj pro žáky, volejbalisti turnaj
v plážáku a turnaj smíšených družstev, TJ voltíž Tlumačov uspořádala
voltižní závody-mistrovství Jihomoravské oblasti. K výčtu krásných
a úspěšných akcí patří také celoroční
aktivity ZŠ a MŠ, zvláště pak jejich

veřejné akademie a besídky, SRPDŠ
při ZŠ pořádá pravidelné diskotéky
pro děti. Aktivitou nešetří ani zahrádkáři, už jsme si zvykli na jejich
každoroční košty pálenky a podzimní výstavu zahrádkářských výpěstků.
Neodmyslitelnou událostí je na konci prázdnin dětský karneval na hřišti
na Zábraní, který se i letos mimořádně vydařil.
Nikdo nemiluje svou vlast
proto, že je velká, ale proto, že je
jeho.
SENECA
Uvedený výčet toho co se v Tlumačově „dělo“ v roce 2005 není jistě
výčtem všech akcí, které se zde uskutečnily. Je pouze přiblížením a připomněním těch nejvýznamnějších
a doložením mých slov, že v Tlumačově se „furt“ něco děje. Sám bych si
velmi přál, aby i v novém roce 2006
významných akcí přibývalo, ty tradiční si udržely svou úroveň a aby se
objevily i další nové a zajímavé akce.
Zároveň bych si přál aby občané našli cestu na tyto akce a podpořili tak
pořadatele v jejich činnosti. Zároveň
chci poděkovat všem organizacím,
spolkům, klubům i jednotlivcům,
kteří se podíleli v roce 2005 na úspěšném a zdárném průběhu všech uskutečněných akcí v obci.
Mgr. R. Huráň , místostarosta obce
Na koledu půjdeme,
Pěkně zpívat budeme,
Jakou budou chtíti.
A vy, pane hospodáři,
pojďte taky s námi,
nemáte-li co vzíti,
vemte otep slámy

Tlumačovské novinky
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Soukromý zemědělec
Miroslav Skopal- Procházka

TALAŠOVO ZAHRADNICTVÍ

Prodává následující produkty:
Pšenice, ječmen a šroty těchto plodin, dále čtyři
druhy brambor (červené LAURA, ROSARA, žluté
DALI, MARBEL)
Při větším odběru nebo po domluvě
možnost dovozu.
Informace na tel. 577 929 345 ve večerních hodinách.
Přeji všem zákazníkům a spoluobčanům, krásné
prožití svátků vánočních a do nového roku
hodně zdraví a spokojenosti.

NABÍZÍ

Zaměstnankyně nákupního střediska Area – Trade
přejí všem svým zákazníkům, pěkné prožití svátků
vánočních a do nového roku 2006
hodně zdraví a štěstí.
Pevně věříme, že si zachováme vaši přízeň
i v příštím roce.

Všem spoluobčanům ze srdce přeji,
aby člověk člověka měl vždycky rád,
aby jeden druhému více štěstí přál
a aby ten nový rok za to stál.
Klidné vánoční svátky
Martina Skácelová

VÁNOČNÍ STROMKY
ŽIVÉ RYBY
CIBULI
JABLKA
BRAMBORY,
SUDOVÁ VÍNA A KYSANÉ ZELÍ.
Zároveň děkujeme všem zákazníkům za přízeň a přejeme
radostné Vánoce, bohatého Ježíška a v novém roce hodně
štěstí a zdraví a pohody.

Potraviny Maňas a kolektiv přeje
všem spoluobčanům krásné a radostné vánoční
svátky a do nového roku hodně zdraví a osobní
pohody.
Zároveň děkujeme všem zákazníkům
za přízeň.

Sbor dobrovolných hasičů v Tlumačově
děkuje všem svým příznivcům,
sponzorům, obecnímu úřadu a všem
svým členům za dobrovolnou práci
v letošním roce a pevně
doufáme, že v roce 2006
tomu nebude jinak.

Lékárna Tlumačov
přeje všem občanům veselé Vánoce a hodně
zdraví v novém roce.
Současně děkujeme za Vaši přízeň. Budeme se
těšit, že nám ji i nadále zachováte.
Kolektiv lékárny
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Obecní úřad informuje .....

Pokud jste si letos našli čas a udělali si procházku po tlumačovském
katastru, museli jste si všimnout, že
v oblasti zeleně se toho hodně změnilo.
Dle sdělení vedoucího oddělení
životního prostředí, údržby a služeb
pana Milana Žáka se vykácelo 103 ks
stromů, které již byly přestárlé, hrozilo padání větví a tím nebezpečí úrazu,
nebo bránily nové výstavbě a výsadbě
dle generelu zeleně.
Udělala se a stále se provádí probírka přehuštěných porostů jak v intravilánu, tak v extravilánu obce. Tato
tzv. „očista zeleně“ nás v letošním
roce stála cca 50 tis. Kč. Z toho jsme

na ořez stromů získali cca 11 tis. Kč
ve formě dotací.
Co se týká výsadby, tak zde se zatím
vysadilo 56 ks stromků a zeleně v hodnotě cca 140 tis. Kč. V jarních měsících
a v příštím roce se bude ve výsadbě
pokračovat. I v oblasti výsadby drobné zeleně, bychom chtěli pokračovat,

především ve „středu obce“, kde je
třeba rozšířit výsadbu např. letních
kytek a rostlin. V letošním roce jsme
vysadili prostor u parkoviště, zdravotního střediska, u pomníku T.G.M
a další drobné výsadby.
R.Vaňharová
tajemnice OÚ

Komenského náměstí z ulice Kvasické, foto: F. Cívela

Přemístění pomníku Osvobození půdy
Dne 1. 11. 2005 Historický spolek ve spolupráci s údržbou obce
přemístil pomník Osvobození půdy
z prostor letního kina (kde byl v minulosti park). Pomník zde byl umístěn
28.10. 1923.Z těchto nevyhovujících
prostor byl přemístěn do důstojnějšího prostředí parčíku vedle koste-

la.Z pomníku musel být odstraněn
chemickými prostředky mech, a po
této přípravné akci následovalo odkrytí podloží,vyzvednutí a převezení k požární zbrojnici. Následovalo
tlakové mytí a očista. Pomník byl
posléze umístěn na současné místo
a v jarních měsících bude provede-

na konzervace.Tímto bychom chtěli
poděkovat panu Mgr.A. Josefu Petrovi, který nám pomáhal bez nároku
na honorář jak radou tak i poskytnutím chemických přípravků.S podrobnějším popisem vzniku pomníku vás
seznámíme v příštím čísle Tlumačovských novinek.
Za Historický spolek Skopal
Procházka Miroslav
Historický spolek Tlumačov děkuje všem svým příznivcům za spolupráci a zároveň přeje krásné prožití
svátků vánočních,hodně štěstí ,zdraví
a spokojenosti v roce 2006.Těšíme se
na spolupráci s vámi i v dalších letech.

Nestarej se o mínění lidí, je
vždy pochybné a obojetné.
SENECA
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Jak to vidíme
„Teprve až společně vysolíme pytlík
soli, můžeme zjistit, o čem bude naše
soužití!“ Ten pytlík soli měl prý váhu
asi padesát kilo a přísloví se připomínalo zejména tehdy, kdy do domu přibyl
novomanžel či novomanželka.
I my jsme s Tlumačovskými už „vysolili pytlík soli“ a cítíme se být oprávněni k vyslovení názoru jak to soužití
vidíme. V Tlumačově působíme už
celý rok a za tuto dobu jsme se docela
zabydleli. Sice i za provozu ještě stále
budujeme a stavíme, ale to zlepšování
nám má ještě dále prospět.
Takže – jak se nám tu bydlí?
Ze spolupráce se zástupci Obce
Tlumačov a jejím vedením, zastoupeným starostou panem ing. J. Ševelou
jsme získali velmi dobrou zkušenost.
Vážíme si toho, že nám byl umožněn
pronájem této budovy, že obec obstarala prostředky na rekonstrukci, zajistila
provedení prací a umožnila uzpůsobit
si prostory podle našich specifických
potřeb. Oceňujeme, že spolupráce ve
věcech dokončení úprav objektu dále
trvá. V této době začínáme s přípravou III. etapy rekonstrukce, provedena
bude v roce 2006 a tentokrát to budou
stavební úpravy zahrady.
Moc spokojení jsme s kvalitou jídla
ze školní jídelny základní školy, která
je dodavatelem jídla pro děti a zaměstnance naší školy. Kamarádíme se s mateřskou a základní školou v Tlumačově
a Domem dětí Sluníčko. V naší škole
pracují výborné tety Romana a Evička
z Tlumačova. A v roce 2005 našlo do

....za dětmi přišel Mikuláš
naší školy cestu osm dětí z Tlumačova.
Přestože jsme ve školním roce 2004/
2005 stěhovali školu mezi obcemi Otrokovice a Tlumačov, zachovali jsme si
důvěru rodin docházejících dětí, což lze
vidět podle toho, že po dobu minulého
školního roku byla kapacita školy trvale naplněna. Poněvadž stav naplněnosti
stále trvá, je od 1. 1. 2006 schváleno navýšení kapacity školy o dalších 10 míst.
Jsme rádi, že tak budeme moci do naší
školy přijímat další děti, které potřebují
speciální péči.
Při různých příležitostech se přesvědčujeme, že ani my nejsme Tlumačovským lhostejní. To bylo vidět
například o Dnu otevřených dveří v říjnu tohoto roku, kdy se s opravdovým
zájmem k nám do školy přišlo podívat
hodně občanů z Tlumačova. Za dobu
jednoho roku jsme tedy stačili navázat
spoustu pěkných vztahů nejen s rodinami tlumačovských dětí, které k nám

Zlatá svatba
V sobotu 26.11.2005 oslavili zlatou
svatbu - 50.let společného života manželé Josef Fianta a Olga Fiantová roz.
Straková.
Svatbu si připomněli tak jako před
50 lety důstojným obřadem v obřadní síni Obecního úřadu v Tlumačově.
Zástupci obecního úřadu jim popřáli
do dalších společných let hodně zdraví,
pohody, štěstí, klidu a spokojenosti.
Ladislava Vránová,matrikářka
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do školy docházejí. Že jsme se opravdu
„vsákli“ poznáváme podle toho, že letos
do naší školky přišel za dětmi s nadílkou opravdový tlumačovský Mikuláš!
Rádi se stáváme součástí Tlumačova, zdejším dětem chceme přinášet
prospěch, svou dobrou prací se budeme snažit dělat čest také obci. Ke jménu své školy připojujeme rádi nejen
přívlastek „U Trojice 336“, ale také další
slovo „TLUMAČOV“.
Díky Vám všem za pěkné přijetí.
Za Speciální mateřskou školu Klubíčko
Bc. Ludmila Stodůlková
jednatelka
PŘIJMĚTE PODĚKOVÁNÍ
Za krásný obřad při příležitosti
„ZLATÉ SVATBY“ manželů:
Olgy a Josefa Fiantových
Velmi nás potěšilo vlídné a přátelské
přijetí ve Vaší pěkně upravené OBŘADNÍ SÍNI.
Paní poslankyně Naděžda Bednaříková procítěně přednesenou vzpomínkou nás provedla dobou prožitých 50 let
společného života.
Do dalších let života popřála zdraví,
štěstí nejen nám, také celé rodině a všem
přítomným.
Děkujeme za přípitek, přednes básně,
hudební doprovod se zpěvem a také obdržený dar.
Bylo to velmi dojemné a krásné, zůstanou nám pěkné a milé vzpomínky na
tento den 26.listopad 2005.
Děkují manželé Olga FIANTOVÁ
rozená Straková a Josef FIANTA

Tlumačovské novinky
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Vyhodnocení soutěže
Moje prázdniny

Pastel Terezy Kutrové, kategorie IV. (13-15 let)
Uděláš dobře, nebudeš-li poslouchat ty, kteří toho mnoho napovídají, ale nemají o čem.
SENECA

DŮM SLUŽEB TLUMAČOV
krmiva, zahrádkářské chovatelské a rybářské potřeby.
PO – PÁ
SO

9:00 – 11:00
8:00 – 11:00

13:00 – 17:00

Široký sortiment krmných směsí pro domácí zvířata, psy, kočky, ryby,
exoty, hlodavce.
Granule, zrniny, šroty, mražené maso, konzervy, pamlsky, vitam. přípravky.
Granule králík 8,- Kč/kg
Granule nosnice 8,- Kč/kg
Osiva, hnojiva, zeminy, postřiky, květináče, folie, svíčky, přípravky proti
hlodavcům, mravencům, slimákům.
Spotřební materiál pro rybáře.

Zároveň přejeme příjemné prožití roku 2006, mnoho zdraví a životního
optimismu všem svým zákazníkům i ostatním spoluobčanům Tlumačova.
Ing. Jindřich Haša

Soutěž, kterou vyhlásila redakční
rada Tlumačovských novinek se zúčastnilo na 57 dětí , a to jak děti předškolního věku tak žáci prvního a druhého
stupně ZŠ. Z prací dětí bylo vidět, že se
o prázdninách rozhodně nenudili. Na
výkresech malí i velcí malíři a kreslíři zachytili své dojmy nejen z návštěvy ZOO,
hradů a zámků, ale i dovolené u moře či
vycházky do přírody. Komise ve složení
Josef Klose, Daniela Králová, Mgr. Jana
Šicová a Mgr. Rajmund Huráň neměla
vůbec lehký úkol vybrat ty nejlepší práce.
Tyto byly posléze vystaveny v Kulturním
a informačním středisku pro širší veřejnost, která rovněž měla možnost vybrat
tem nejhezčí obrázek. Vítězové byli
odměněni pěknými věcnými cenami
Vítězové jednotlivých kategorií vybraní odbornou komisí :
Kategorie I. Předškolní věk ( zde
se zúčastnila specielní MŠ Klubíčko)
1. místo Patrik Kopřiva
2. místo Kryštof Kašpárek
3. místo Jan Hladiš
Kategorie II. 6 – 8 let
1. místo Jan Franko
2. místo Leona Popovská
3. místo Aneta Dědková
Kategorie III. 9 – 12 let
1. místo Tomáš Filák
3. místo Barbora Hanová
3. místo Denis Hoďa
Kategorie IV. 13 – 15 let
1 místo Tereza Kutrová
2 místo Romana Tobolíková
3 místo Martina Machalová
Zvláštní cenou byla ohodnocena
práce Kristýnky Odložilové
Vítězové, které vybrala laická veřejnost :
1 místo Ludmila Jonášková
2 místo Tereza Kutrová
3 místo Denisa Zygarová
Daniela Králová, vedoucí KIS
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Setkání s předtsviteli obce
V pátek 2.12.2005 se konalo v klubu obce Na Zábraní setkání úspěšných
mladých sportovců Tlumačova se starostou obce ing. J. Ševelou a místostarostou obce Mgr. R. Huráněm. Letos
poprvé se tato událost odehrála za
účasti široké veřejnosti a klub zaplnili
nejen ocenění sportovci, ale i jejich rodiče, prarodiče, známí i fandové. Přítomni byli i zastupitelé obce,pan ředitel
ZŠ Mgr. R. Podlas, paní ředitelka DDM
Sluníčko Mgr. E. Pohořalá a mnozí další vážení a vzácní hosté. Vyhlášení moderoval sám starosta, který vždy krátce
představil oceněný kolektiv či jednotlivce, poděkoval za reprezentaci obce
a sportovní úspěchy v roce 2005, předal
ocenění a po audiovizuální prezentaci
nechal prostor k vyjádření zástupcům
oceněných sportovců. Celé odpoledne
se odehrálo v přátelském a srdečném
prostředí, kde panovala dobrá nálada
a veselí. Přítomní ocenili častým potleskem všechny nadějné a úspěšné
mladé sportovce a jejich trenéry. A je
třeba říci, že zaslouženě a právem !
Mezi vyhlášenými úspěšnými kolektivy za rok 2005 byli :
-žáci oddílu kopané TJ Sokol Tlumačov ( úspěšná sezóna v okresní soutěži, po podzimu 1.místo),trenéři pan
Zálešák a Hrdina
-děvčata kroužku aerobiku „Koťata„ DDM Sluníčko (úspěchy na regio-

Náleží jim poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu starostovi Ing. Jaroslavu Ševelovi, panu místostarostovi
Mgr. Rajmundu Huráňovi
A celému zastupitelstvu za dotaci,
kterou poskytli mé dceři Petře Hánové
jako část startovného na Mistrovství
světa v kulturistice juniorů.
Dík patří i p. D. Králové a všem, kteří zorganizovali velmi příjemný podvečer při „ Setkání úspěšných sportovců
obce Tlumačova“. Jsme rádi, že jsme
zvolili Tlumačov jako bydliště pro naši
velkou rodinu.
S pozdravem Hánovi a Pšenkovi
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nální i celorepublikové úrovni, 1.místo
na republikové přehlídce v Praze), trenérka paní H. Hlobilová + široký realizační tým
-oddíl voltíže Tlumačov (dlouhodobě výborná reprezentace na domácích
i mezinárodních soutěžích, výborné výsledky na mistrovství Evropy), realizační
tým paní Neprašová a pan Zdařil
V kategorii jednotlivců si ocenění
odnesla slečna Petra Hánová za letošní
úspěšnou sezónu ve sportovní kulturistice, kde získala na jaře titul mistryně

Evropy v kategorii juniorek a v listopadu v Budapešti obsadila ve stejné
kategorii krásné třetí místo na mistrovství světa. Trenérem je pan F. Zálešák
a na výborných výsledcích má lví podíl rodinný realizační tým v čele s paní
Hánovou.
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme, přejeme pohodové vánoce
a v novém kalendářním roce opět hodně sportovních úspěchů a vynikajících
výsledků.
Mgr. R. Huráň, místostarosta obce

Setkání úspěšných mladých sportovců s představiteli obce

Pracovnice DDM Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov
Hana Hlobilová a Ludmila Daňková
přejí Všem příjemné prožití svátků vánočních,
hodně dárků pod stromečkem,
štěstí a zdraví v novém roce 2006.
Těšíme se na všechny na naších akcích , které v nejbližší době připravujeme:
28. 1. 2005 - Karnevalová šou s populárním zpěvákem Standou Hložkem
Čeká na Vás spousta písniček, her, soutěží, sladkostí a nebude chybět autogramiáda.
11. 2. 2005 - Dívka roku – základní kolo celorepublikové soutěže dívek
ve věku 13 – 15 let.
Přijďte podpořit soutěžící děvčata, která budou soutěžit v několika disciplínách.
Do soutěže se přihlásila děvčata z Tlumačova, Hulína, Kvasic, Otrokovic a Napajedel. Vítězky postupují dále do oblastního kola.

Tlumačovské novinky
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Fotbalový turnaj ve Spytihněvi
V sobotu 17.9.2005 se na hřišti Slovácké Sparty Spytihněv konal již VII.
ročník turnaje zastupitelů obcí a měst
v malé kopané. Naše mužstvo ve složení Jaroslav Ševela, Petr Horka, Radek
Dvořák, Michal Veselský, Roman Huráň, Jaroslav Pospíšil, Štefan Hrtús a Jan
Rýdel jelo do Spytihněvi s odhodláním
minimálně obhájit loňskou druhou
pozici a pokusit se případně o celkové
vítězství v turnaji.
Sobotní deštivé a chladné ráno nedávalo příliš optimismu a chuti do fotbalového zápolení, a proto přišla velmi
vhod uvítací „štamprle spytínovské“
slivovice a horký čaj s tvarohovými
koláčky. Počasí se postupně umoudřilo
a na slavnostním nástupu, na kterém
starostka obce Spytihněv přivítala osm
družstev mužů a čtyři družstva žen, již
nepršelo. Naše družstvo bylo rozlosováno do skupiny A spolu s pořádající
Spytihněví, Babicemi a Halenkovicemi. V úvodním zápase skupiny jsme v
repríze loňského finále porazili domácí
Spytihněv 2 : 0. Potom jsem si poradili
s družstvem Babic v poměru
4 : 2 a v posledním zápase skupiny,
když již bylo prakticky rozhodnuto o
našem postupu do finále, jsme remizovali s Halenkovicemi 1 : 1 po nešťastně
obdržené brance v posledních sekundách zápasu. Ve finále na nás čekalo
silné družstvo ze Žlutav. Finálový zápas

jsme odehráli velmi zodpovědně a disciplinovaně. Branky padaly až ve druhém poločase. Soupeř otevřel skóre po
rohovém kopu, když míč po sérii tečí
a odrazů skončil v naší bráně. Po 5 minutách Žlutavy zvýšily na 2:0 a zdálo se
být rozhodnuto. Ale v závěru jsme soupeře přitlačili a pěkným gólem snížil na
rozdíl jedné branky Radek Dvořák Byl
to mimochodem vůbec první gól, který Žlutavy na turnaji obdržely! Bohužel
na srovnání skóre bylo již příliš málo
času a tak zápas skončil 2:1 pro Žlutavy.
Naše družstvo tedy obhájilo stříbrný pohár a výborně tak reprezentovalo
naši obec. Radkovi Dvořákovi se navíc

podařilo obhájit loňského krále střelců
– letos nastřílel soupeřům 6 branek.
Celá akce, které k absolutní dokonalosti chybělo snad jen pěknější počasí, byla velmi pěkně zorganizována
a ve spojení s krásným zázemím fotbalového areálu Slovácké Sparty přinesla nejen krásné sportovní vyžití, ale
i možnost vzájemně se více poznat se
zastupiteli okolních měst a obcí.
Odjížděli jsme z turnaje s dobrými
pocity a odhodláním, že do třetice už
nám to vítězství na turnaji určitě vyjde.
Zápis zastupitelů Tlumačova by na putovním poháru určitě slušel…
Ing. Jan Rýdel

Stříbrné družstvo zastupitelů

Ananasový sen

Mátový likér

Rozpis 8 sklenic
1 ananas, může být i kompotovaný
150 ml campari
1 láhev suchého sektu
1 ananas na ozdobu
Příprava:
Ananans oloupeme, dužinu nakrájíme na
kostičky a rozmixujeme. Dáme ji zmrazit. Do
vysokých vychlazených sklenic rozdělíme rozmixovaný ananans a navrch nalijeme campari.
Vše doplníme vychlazeným sektem. Můžeme
přidat i několik kostek ledu. Malý ananans
rozdělíme na osminky a ozdobíme jím okraje
sklenic. Stejně dobře se na sklenicích vyjímají
i kolečka kompotovaného ananasu.

200 g krupicového cukru
malý svazek máty
vodka
2,5 dl převařené vody
špetka kyseliny citrónové
špetka zeleného potravinářského barviva.
Příprava:
Cukr necháme rozpustit ve vodě a svaříme na hustý sirup.
Přisypeme kyselinu citrónovou, odstavíme z ohně a přidáme
mátu. Sirup necháme vychladnout a uložíme na 4 dny v chladnu a temnu. Pak sirup přecedíme přes plátno n a na každý 1 dl
sirupu přidáme 4 dl vodky. Přidáme špetku zeleného potravinářského barviva, promícháme, likér naplníme do čistých lahví
a necháme dva týdny odležet.Mátový likér používáme na přípravu míchaných nápojů, bowlí, ochucení zmrzlin či sorbetů.
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Tlumačovská liga malé kopané - podzim 2005
17. listopadu 2005, v den státního
svátku, se ve sportovní hale v Otrokovicích uskutečnila podzimní část IV. ročníku„ Tlumačovské ligy v malé kopané.
O putovní pohár bojovalo ve dvou skupinách osm tlumačovských družstev,
která přítomným divákům předvedla
své fotbalové umění, bojovnost, herní
i taktickou vyzrálost a vysokou střeleckou produktivitu.
Ve skupině A se střetla družstva Synotu, Pringles, Mixu a hasičů. Po náročných bojích ve skupině zvítězil Synot,
na druhém místě se umístil Mix a obě
tato družstva postoupila do semifinále.
Třetí místo ve skupině A obsadili Pringles a čtvrté místo patřilo hasičům.
Ve skupině B se střetla družstva
Superboys (vítěz jarní části turnaje),
zahrádkáři, dorostenci a Schodky. Tato
skupina měla velmi dramatický průběh
a herně se střetla vyrovnaná družstva.
Konečné pořadí skupiny B bylo následující: první se umístili Superboys,druhé
byly Schodky- obě družstva postoupila do semifinále, třetí byli dorostenci
a čtvrtí překvapivě zahrádkáři.Družstva na III. a IV. místě v obou skupinách hráli již jen zápasy o umístění
v konečné tabulce na 5. – 8. místě.
V prvním semifinále se utkala

družstva Synotu a Schodků. Po vyrovnaném utkání zvítězil Synot 2:0 a byl
prvním finalistou. Ve druhém semifinále se střetli Superboys s Mixem. Po
velmi vyrovnaném zápase a dramatické koncovce vyhráli Superboys 2:1
a stali se druhým finalistou.V zápase
o 3. místo zvítězily Schodky nad Mixem 1:0. Ve velkém finále se střetli
v poslední době dva tradiční soupeři
Superboys a Synot. Ve vysokém tempu hrané finále, kde se střídaly hezké
fotbalové okamžiky na obou stranách,
se fotbalové štěstí nakonec přiklonilo k
obhájcům prvenství z jarní části - družstvu Superboys, které zvítězilo 3:1.
Celkové pořadí Tlumačovské ligy
– podzim 2005 vypadalo následovně:
1. Superboys
5. Pringles
2. Synot
6. Dorostenci
3. Schodky
7. Zahrádkář
4. Mix
8. Hasiči
Všem zúčastněným družstvům
patří poděkování za předvedenou hru
a výkony, které jistě potěšily přítomné
diváky a fanoušky. Dík patří i rozhodčím Staňovi Guňovi a Markovi Vlčkovi, kteří maratón 18 zápasů odpískali
zkušeně a s přehledem.
Turnaj tradičně pořádal oddíl odbíjené TJ Sokol Tlumačov.

Vepřová panenka v bylinkové strouhance
600 g vepřové panenky, 2 vejce, 120 g jemně umleté
strouhanky, 60 g hl. mouky, olej na smažení, 1 citron,
mletý bílý pepř, sůl.
Marináda: 1 cibule, (šalotka), 50 g másla, 1 svazek
bylinek (petrželka, bazalka, tymián), 1 dl bílého vinného octa, bobkový list, mletý pepř, sůl.
Šalotku nasekáme nadrobno a opečeme ji na lžíci másla. Vmícháme jemně nasekané lístky bylinek, ocet a bobkový list, marinádu ochutíme solí a pepřem a nalijeme ji
na vepřovou panenku nakrájenou na plátky silné asi 1,5
cm. Maso uložíme na hodinu do chladničky, pak je necháme okapat, ale bylinky na něm ponecháme. Plátky osolíme, opepříme a obalíme v hladké mouce, rozšlehaných
vejcích a strouhance. V hlubší pánvi rozehřejejeme zbylé
máslo a olej, vložíme plátky a usmažíme je na středním
ohni dozlatova. Před podáváním maso pokapeme šťávou
z citronu. Podáváme například s bramborovou kaší.

Pro úplnost ještě uveďme soupisky
družstev:
Superboys: Dvořák R., Holub Z.,
Horka P., Horka K., Hric M., Podzimek, Ťopek,Kordula
Synot: Skácel M., Skácel R.,Juhaňák
M., Psota, Horsák, Jonášek Z., Odložilík, Kadlčík, Duroň
SK Schodky: Machovský J., Procházka I., Zlámal, Niedermertl Z,Niedermertl L., Rom. Dědek, Křenek, Cenek,
Kokotík
Mix: Hapal T., Kadlčík J., Budinka,
Kameník, Hulenka P., Procházka M.,
Minařík, Jaroš, Vrána
Pringles: Pospíšil, Šimoník, Huráň
Rom., Kravec, Popelka, Stašek, Kuňák,
Kovalčík,Škrabana, Valčík, Bedrník,
Pavlík
Dorostenci: Dědek T., Batoušek A.,
Bráník, Gergela, Hapal R., Hotařík,
Otevřel A., Otevřel, L., Pekárek, Hnilo
Zahrádkáři: Machovský L., Ostrčilík, Machovský R., Kytlica, Drga, Krčma T., Mokrý, Pištěk,Minařík P., Dvořák , Kulenda
Hasiči: Malár, Šnajdar, Šedo R., Zlatuška, Šnajdr O., Šnajdr M., Smetana,
Weimann, Turčin, Krajča R.
Za pořadatele turnaje Mgr. R. Huráň

Kapr v bramborákovém těstě
600 g kapřích filetů, ml. pepř, sůl,
máslo na vymazání a strouhanka na vysypání zapékací misky, zelené bylinky na ozdobení
Těsto: 600 g oloupaných brambor, 1 vejce, 3 lžíce
mléka, hladká mouka podle potřeby, 3 stroužky česneku, majoránka, mletý pepř, sůl.
Porce kapra omyjeme, osušíme, je-li třeba, zbavíme je
větších kostí, ze všech stran je osolíme, opepříme a necháme 15 minut v chladnu. Brambory jemně nastrouháme
a promícháme s prolisovanými stroužky česneku, vejcem,
majoránkou, pepřem a solí. Přilijeme mléko a po lžících
vmícháme tolik mouky, abychom měli hustší těstíčko. Do
vymazané a vysypané zapékací misky rozetřeme trochu
bramborákového těsta, položíme na něj filety ryby, potřeme zbylým těstem, vložíme do trouby vyhřáté na 180-1900C
a pečeme dozlatova. Jednotlivé porce podáváme ozdobené
zelenými bylinkami.
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