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Poetická krása zimních měsíců je letos dlouhá

Foto: F. Cívela

Příspěvky do Tlumačovských novinek
můžete zasílat nejpozději do 12.6.2006 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.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři
Tlumačovských novinek,
na zasedání zastupitelstva obce dne
8.2.2006 byl jednomyslně schválen návrh
vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2006,
který je posledním rokem funkčního volební období Zastupitelstva obce Tlumačov. Dovolte, abych Vás tímto seznámil
alespoň s vybranými výdaji, které tento
rozpočet mimo jiné zahrnuje :
- dokončení rekonstrukce objektu bývalé mateřské školky nám. Komenského na Regionální vzdělávací, kulturní
a informační centrum mikroregionu
Jižní Haná. Tento projekt je finančně
podporován z fondů EU – SROP ve výši
10,5 mil Kč a ze státního rozpočtu ve výši
1,05 mil Kč. Slavnostní otevření Kulturního a informačního střediska plánujeme na 2. září 2006. Celková cena díla
vč. interiéru, audiovizuální a výpočetní
techniky je více jak 13 mil Kč,
- dokončení dětského hřiště pro děti v prostoru nové zahrady MŠ…rozsah 0,60mil Kč,

- oprava chodníků a místních komunikací
vč. rekonstrukce chodníku na ul.Masarykova - v okolí ZŠ, ul.Kvasická - v blízkosti autoopravny a v ul.Nádražní - před nákupním
střediskem a restaurací…rozsah 1,05 mil Kč,
- realizace 4 bezpečných přechodů přes
komunikaci I/55 - ostrůvky, nasvětlení,
bezbariérový přístup, vodorovné a svislé
značení…rozsah 2,25 mil Kč,
- činnost Kulturního a informačního střediska vč. knihovny, letního kina, kroniky a Tlumačovských novinek…rozsah 1,88 mil Kč,
- finanční příspěvky pro organizace s činností mládeže…rozsah 0,12 mil Kč,
- neinvestiční a investiční příspěvky pro
ZŠ a MŠ…celkem 2,55 mil Kč,
- likvidace komunálního odpadu…rozsah 0,90 mil Kč,
- výsadba zeleně dle generelu zeleně rozsah 0,10 mil Kč.

Konstatuji, že v letošním roce nás
čeká řada úkolů, které bez dobré spolupráce všech členů zastupitelstva a obecního úřadu by nešly realizovat. Velmi
důležitá je pro nás také Vaše důvěra ve
smysluplnost našeho podnikání a konání. Jsem přesvědčen , že rozpočet obce
na rok 2006, je zpracován koncepčně
a vyváženě. V případě, že se objeví požadavek na zásadní změnu či úpravu v oblasti příjmů nebo výdajů, je schopno na
něj reagovat zastupitelstvo obce rozpočtovou změnou a zahrnout ji do plnění
v průběhu roku.
Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Výše popsané položky jsou zde uvedeny pro Vaši informovanost o různorodých záměrech připravených k realizaci
v průběhu letošního roku.
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Z jednání zastupitelstva a rady obce
Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 14. 12. 2005 přijalo tato usnesení:
•
schvaluje předloženou změnu č. 5/2005/
12 rozpočtu obce pro rok 2005 v plném rozsahu,
tj. zvýšení příjmů a výdajů o 247.750,-- Kč s tím,
že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu
obce na rok 2005 po změně č. 5/2005/12 činí
26.461.000,-- Kč.
•
schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2006 pro obec Tlumačov, a tím
postup a použití finančních prostředků pro
I. čtvrtletí 2006.
•
schvaluje rozpočtové provizorium pro
obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2006 a čerpání finančních prostředků maximálně takto:
- leden 2006
2,200 mil. Kč
- únor 2006
2,200 mil. Kč
- březen 2006
2,200 mil. Kč
•
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Tlumačov č. 2/2005 o požadavcích pro
umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení, vč. maleb na území obce Tlumačov v předloženém znění.
•
schvaluje odprodej NTL plynovodu PE
DN 90 v délce 99,0 m ul. Nová za cenu 53.000,- Kč společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.,
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 Brno a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
•
schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění mít zřízeno, provozovat
a udržovat plynárenské zařízení v ul. Nové,
umístěného na pozemku p.č. 2530/1 a 2530/2
v k.ú. Tlumačov na Moravě, za jednorázovou
úplatu 100,-- Kč/bm.
•
na základě zákona č. 561/2004 Sb. v
platném znění ruší ke dni 31. 12. 2005 Radu
školy při ZŠ Tlumačov zřízenou usnesením ZO
č. Z12/4/2003 ze dne 5. 3. 2003 a současně zřizuje Školskou radu ZŠ Tlumačov ke dni 1. 1. 2006.
Jako zřizovatel stanovuje šestičlennou Školskou
radu ve složení: 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci
rodičovské veřejnosti, 2 zástupci pracovníků školy a jmenuje za zřizovatele do nově vzniklé Školské rady členy zastupitelstva obce pp. RNDr. Ing.
Vojtěcha Drbala a Mgr. Radka Dvořáka
RADA OBCE ze dne 18. 1. 2006
•
schvaluje cenovou nabídku na svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2006 dle
varianty B, tj. vyúčtování svozu dle počtu nádob
+ náklady na odstranění odpadu dle skutečné
hmotnosti odpadu na skládce
•
souhlasí s umístěním mysliveckých zařízení – krmelce, posedy, zásypy, slaniska apod.
na pozemcích ve vlastnictví obce v lokalitách
Zástruží, Slivotín, Ořech, Rybníček, Hék a Koniorův remíz zřízených Mysliveckým sdružením Tlumačov za podmínky, že výše uvedená
myslivecká zařízení budou průběžně udržována
a opravována.
•
schvaluje prodloužení veřejnoprávních
smluv uzavřených s MěÚ Otrokovice
1) k projednávání přestupkové agendy
2) k provádění výkonu státní správy
ve věci pozemních komunikací.
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•
vzala na vědomí stav křížů a památek
v obci Tlumačov
ZASTUPITELSTVO OBCE ze dne 8. 2. 2006
•
schvaluje předložený návrh rozpočtu
obce pro rok 2006 v plném rozsahu jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
40,149.000,-- Kč.
•
ukládá tajemnici obecního úřadu
- zveřejnit schválený návrh rozpočtu na úřední
desce a internetových stránkách obce
- zapracovat do rozpočtu obce pro rok 2006,
který se bude schvalovat na dalším nejbližším
zasedání zastupitelstva obce případné nové či
upřesňující údaje, jejichž povaha by mohla mít
vliv na plnění rozpočtu obce v roce 2006.
•
schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek v maximální možné výši na akci „Bezpečné přechody přes I/55 Tlumačov“ na Státní
fond dopravní infrastruktury v termínu do
31. 3. 2006.
•
potvrzuje zajištění vlastních finančních
prostředků potřebných k dofinancování akce.
•
prohlašuje, že nově vybudovaný majetek
nebude ze strany obce Tlumačov po dobu 10 let
zcizen a údržba ostrůvků a provoz osvětlení ostrůvků bude v režii a na náklady obce Tlumačov.
•
bere na vědomí informace o nových
internetových stránkách obce Tlumačov a o
přihlášení stránek do soutěže Zlatý erb 2006
o nejlepší internetové stránky měst a obcí.

RADA OBCE ze dne 16. 2. 2006
•
bere na vědomí doručení a na zasedání
Rady obce Tlumačov protokolární otevření nabídek od tří uchazečů (KB, ČS, ČSOB) v rámci
výzvy obce Tlumačov na poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč na období od
24. 3. 2006 do 24. 3. 2007 související s profinancováním investiční akce „Tlumačov – Regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum
mikroregionu Jižní Haná“, které je financováno
z fondů EU – SROP a pověřuje starostu obce
zadáním vyhodnocení nabídek – zpracováním odborného posouzení nestrannou osobou
znalou bankovních a ekonomických produktů
v termínu do 28. 2. 2006.
•
schvaluje snížení poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV
č. 5/2004 pro rok 2006 o 50 %, tj. na částku 175,- Kč pro žadatele:Lenku Ševelovou, Sokolská
841, Tlumačov a neschvaluje snížení poplatku
za svoz a likvidaci komunálního odpadu podle
OZV č. 5/2004 pro rok 2006 o 50 %, tj. na částku 175,-- Kč pro žadatele Josefa Křížku, Metlov

288, Tlumačov.
•
bere na vědomí hospodářský výsledek
Základní školy Tlumačov, příspěvkové organizace a schvaluje zisk v celkové výši 64.059,93 Kč
a schvaluje rozdělení a zaúčtování kladného hospodářského výsledku ve výši 34.059,93 Kč jako
příděl do fondu rezervního a částku 30.000 Kč
jako příděl do fondu odměn
•
bere na vědomí hospodářský výsledek
Mateřské školy Tlumačov, příspěvkové organizace a schvaluje zisk v celkové výši 5.598,66 Kč
jako příděl do fondu rezervního.
•
schvaluje poskytnutí příspěvku – dotace z rozpočtu obce § 6171 na rok 2006 těmto
organizacím a spolkům:
-TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 25.000,-- Kč
-Historický spolek
15.000,-- Kč
-TJ voltiž Tlumačov
15.000,-- Kč
-TJ Sokol Tlumačov, oddíl sálové kopané
3.000,-- Kč
-Šipkový klub DC Muchtar Tlumačov
1.000,-- Kč
-Naděje Otrokovice
5.000,-- Kč
-MěÚ Otrokovice, odbor sociální 2.000,-- Kč
-Naděje Nedašov
1.000,-- Kč
ukládá tajemnici OÚ, aby po schválení rozpočtu obce na rok 2006 zajistila uzavření smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s vybranými žadateli.
•
V rámci smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi obcí Tlumačov a TJ Sokol Tlumačov ze dne 14. 2. 2003 schvaluje ZŠ
Tlumačov bezplatný pronájem sokolovny na
1. 6. 2006 na uspořádání veřejné školní akademie a schvaluje oddílu kopané TJ Sokol Tlumačov bezplatný pronájem sokolovny na den
15. 7. 2006 za účelem uskutečnění společenského programu při oslavách 75 let trvání kopané
v Tlumačově (rezerva).
•
schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové plochy ul. Sportovní, část p.č. 1607/1 ve
dnech 14. – 16.7.2006 oddílu kopané TJ Sokol
Tlumačov na taneční zábavu se skupinou EXPO
v rámci oslav 75 let kopané v obci. Rada obce
schvaluje nájemné včetně el. energie ve výši
1.500,-- Kč/akce za podmínek:
-pořadatel akce zajistí dostatečnou pořadatelskou službu
-pořadatel zajistí dostatečné sociální zařízení
-dodrží OZV platné v obci
-uklidí pronajatou plochu na své náklady a doloží doklad o likvidaci odpadu
-platbu provede před předáním plochy
•
schvaluje spolkům a organizacím které
dlouhodobě pracují s mládeží do 18 let v obci
Tlumačov, na základě jejich žádostí finanční
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příspěvek, a to v souladu s Podmínkami pro
přidělování finančních prostředků na činnost
a na jednorázové akce z rozpočtu obce platných
od 26. 3. 2003, takto:
Jednorázové akce:
Voltiž
4.000,-- Kč
ZŠ Tlumačov
2.000,-- Kč
TJ – odbíjená
2.500,-- Kč
SDH
2.500,-- Kč
karneval Zábraní
1.000,-- Kč
Rybáři
2.000,-- Kč
TJ – kopaná
2.000,-- + 2.000,-- Kč
ČOS (stříkání ledu) 3.000,-- Kč
DDM
10.000,-- Kč
MŠ Tlumačov
2.000,-- Kč
Dotace na činnost:
Voltiž
10.000,--Kč
TJ - odbíjená
3.000,--Kč
SDH
8.000,--Kč
Moravský ryb. svaz 10.000,--Kč
TJ - SPV
3.000,--Kč
TJ- kopaná
49.000,--Kč
SRPDŠ při ZŠ
2.000,--Kč
•
schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na zábor pozemků
p. č. KN 2515/1, 2525/1, 2440/11 a PK 2527 (vše
ostatní plocha) o celkové výměře 778 m2 pro
přeložky inženýrských sítí při výstavbě rychlostní komunikace R55, úsek Skalka – Hulín
a pověřuje starostu Ing. Jaroslava Ševelu podpisem těchto smluv.
•
doporučuje a schvaluje účast obce Tlumačov v soutěži Vesnice roku 2006 a podání
přihlášky dle vyhlášených pravidel na MMR do
31. března 2006. Zajištěním podání přihlášky pověřuje rada obce starostu obce a tajemnici OÚ.
•
schvaluje Výroční zprávu dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2005 a obce ukládá obecnímu

úřadu zveřejnění výroční zprávy dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2005 na úřední desce a internetových
stránkách obce.
•
bere na vědomí Kritéria pro přijímání
dětí do MŠ Tlumačov, Masarykova 63 pro školní rok 2006/2007, která vypracovala ředitelka
příspěvkové organizace.
RADA OBCE ze dne 8. 3. 2006
•
schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene na stavbu „Chodník Tlumačov – Skály“, s právem zřídit chodník a využívat jej pro
chodce v rozsahu dle geometrického plánu, se
Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik, ul. Dolní 115, Tlumačov za cenu dle znaleckého posudku a pověřuje starostu Ing. Jaroslava
Ševelu podpisem této smlouvy.
•
doporučuje zastupitelstvu obce na svém
nejbližším zasedání dne 22. 3. 2006 schválit
krátkodobý úvěr ve výši 10 mil. Kč poskytnutý Komerční bankou, a.s. v intencích nabídky
– návrhu smlouvy ze dne 10. 2. 2006.
•
schvaluje přijetí dvou pracovníků – vedoucí KIS a hospodářka – uklízečka do trvalého
pracovního poměru na celý úvazek s nástupem
od 1. 7. 2006 a schvaluje záměr zřídit samostatný právní subjekt – Kulturní informační středisko – do 31. 12. 2007.
•
pověřuje tajemnici OÚ vypsáním výběrového řízení na přijetí dvou pracovníků KIS
a jmenováním výběrové komise a zajištěním
záměru zřízení Kulturního informačního střediska jako samostatného právního subjektu
do 31. 12. 2007.
•
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku
na provedení zakázky „Interiér – dodávka nábytku v rámci investiční akce Tlumačov – regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná“ nabídku firmy

Březen 2006
AMBRA group, s.r.o. Frýdek-Místek v celkové
ceně 1,183.896,-- Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
•
bere na vědomí konání cyklistického
závodu MP Sýkora Sportwear 2006 pořádaného Cykloteam Zlín a KCK Cyklosport – Mode,
s.r.o. dne 7. 5. 2006 od 11:00 hodin do 16:00 hodin, jehož trasa povede i po místní komunikaci
v ul. Švermova a Zábraní a ukládá obecnímu
úřadu zajistit informovanost občanů zejména
v ulicích Švermova, Zábraní a Machovská o
uskutečnění cyklistického závodu dne 7. 5. 2006
od 11:00 hodin do 16:00 hodin.
•
schvaluje pozvání zástupců obce Tlumačov (Domažlice) na Hanácký den dne
27. 5. 2006 a zástupců obce Ďanová (SK) na
slavnostní otevření Regionálního vzdělávacího
kulturního a informačního centra mikroregionu Jižní Haná (2. 9. 2006).
•
schvaluje služební cestu zástupcům vedení obce do obce Tlumačov (Domažlice) a Ďanová (SK) za účelem pozvání a sdělení bližších
organizačních podrobností.
•
Rada obce se seznámila s obsahem
a vzala na vědomí dopis pana Josefa Křížky,
bytem Tlumačov, Metlov 288, v němž navrhuje
zařadit na březnové jednání ZO bod – odvolání
starosty obce (důvody viz dopis p. Křížky).
•
doporučuje projednat dopis s požadavkem pana Křížky na zastupitelstvu obce dne
22. 3. 2006, pozvat písemně k tomuto jednání
pana Křížku a zvážit – a s právním poradcem
obce konzultovat, zda obsah dopisu neobsahuje zavádějící, matoucí, urážlivé či znevažující informace ve vztahu ke starostovi obce
a usnesením zastupitelstva obce. Připravit výsledek konzultace na jednání zastupitelstva obce
na 22. 3. 2006. Zodpovídá místostarosta obce.

Veřejné setkání občanů
Dne 27.2.2006 se
uskutečnilo v Tlumačově v Kulturním klubu
obce na ulici Zábraní
veřejné setkání občanů v rámci projektu
Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku za účasti členů řídící skupiny
- představitelů obce Tlumačov a města
Otrokovice. Projekt je zaměřen na zjištění
názorů, stanovisek a potřeb seniorů, zdravotně postižených a nezaměstnaných, kteří
vytváří cílovou skupinu komunitního plánování sociálních služeb v rámci regionu
Otrokovicko, do kterého patří i naše obec.
Veřejného setkání se zúčastnilo 35 občanů,
kteří formou diskuse a ankety vyhodnotili
místní potřeby na sociální služby členěné
po cílových skupinách:
a) Senioři:
- oprava a údržba chodníků
- domov důchodců
- bezbariérová obec

b) Zdravotně postižení:
- bezbariérová obec
- finanční dostupnost služeb
- náhradní péče v době nemoci pečující
osoby
c) Nezaměstnaní:
- pracovní příležitost na zkrácený úvazek
- veřejně prospěšné práce
- informovanost o pracovních místech
Řada z výše uvedených potřeb již byla
druhý den díky úzké a kvalitní spolupráci
Řídící skupiny projektu realizována v praxi
jako např. aktuální seznam volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce
Zlín, který je přístupný tlumačovským
občanům v budově KIS č.p.65 nám. Komenského, zahájení rozhovorů na úrovni
starostů Tlumačova a Otrokovic o zajištění
kapacity pro naše sociálně potřebné občany
a možné participaci obce Tlumačov v rámci
připravované výstavby Domova důchodců
v Otrokovicích či možnost pro nezaměst-

nané pracovat do 50% úvazku a současně
pobírat podporu z Úřadu práce.
Smyslem tohoto veřejného setkání bylo
zjistit a vyhodnotit skutečné místní potřeby a náměty občanů, podle kterých bude
realizován systém sociálních služeb a zajišťováno financování .
Sociální sféra vzhledem k demografické křivce a prognostickým údajům v oblasti věkové skladby a zdravotního stavu obyvatelstva bude v budoucím období jedna
z hlavních problematik v rámci obecního
i státního zřízení, a my díky aktivní účasti v projektu Komunitní plán sociálních
služeb na Otrokovicku budeme na ni připraveni.
Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce Tlumačov a člen
Řídící skupiny projektu KPSS na
Otrokovicku
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IV. reprezentační ples
V sobotu 11.března 2006 se uskutečnil v prostorách tlumačovské sokolovny již IV. reprezentační ples obce . Přítomným celý večer
hrála k tanci a poslechu skupina Wega a ve sklípku k dobré pohodě
při vínečku vyhrávala Velehradská cimbálová muzika. Ples zahájil
starosta obce ing. Jaroslav Ševela a program byl tradičně obohacen
tanečním vystoupením dětí z DDM Sluníčko a krojovanou Hanác-

kou besedou v podání tanečníků z Tlumačova a Sazovic. Jako vždy
byl mezi hosty plesu velký zájem o ceny v bohaté tombole. Myslím,
že IV. reprezentační ples obce Tlumačov svou úrovní ani v letošním roce přítomné hosty nezklamal a byl příjemným zpestřením
zimního společenského života v naší obci. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly a pořadateli akce - KIS
Tlumačov, pod vedením paní Daniely Králové.
Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

OBECNÍ POLICIE INFORMUJE
V roce 2005 řešeno proti přestupkovému zákonu č.200/90 Sb. v platném
znění, proti obecně závazným vyhláškám :

6 přestupků proti majetku / § 50 /
4 přestupky proti občanskému soužití / § 49 /
11 přestupků proti OZV – upozornění na úklid sněhu a náledí
3 přestupky proti OZV – podomní prodej
20 přestupků proti OZV – o poplatcích / většinou ze psů /
4 přestupky proti OZV – vraky vozidel
21 přestupků proti OZV – volně pobíhající psi
2 přestupky proti OZV – pálení odpadu
5 přestupků proti OZV – černé skládky
19 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
3 přestupky předány k řešení správnímu a přestupkovému odboru
1 trestný čin – zadržen jeden pachatel
jiné :
13 zpráv pro potřeby soudu a policie ČR
2 x nález kola – vráceno majiteli
6 x řešeny drobnější přestupky dětí – řešeno s rodiči
Různá činnost – kontroly hracích automatů, asistence při havárii a nehodách aut, dohled na přechodech pro chodce, různé nálezy,
sražení zvěře motor. vozidly, doručení dodejek do vlastních rukou,
asistence u otevření bytů a jiné.
Také dobře spolupracujeme s policií ČR.
Poznámka : toto není číselný přehled o páchané přestupkové
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a trestné činnosti v katastru obce.
Dále bychom chtěli upozornit, že od 1.7.2006 platí novela zákona č. 361/2000 Sb.o silničním provozu. Tato novela se týká bodového hodnocení za dopravní přestupky. Při získání 12 bodů, bude
řidiči ve správním řízení odebrán ŘP na jeden rok.
Např. řidiči, který pod vlivem alkoholu řídí vozidlo je ve správním řízení odebrán ŘP na jeden rok a je mu uložena pokuta minimálně 25 000 - 50 000,- Kč. Upozorňujeme, že podle uvedeného
zákona je řidičem i cyklista! Výše pokut za dopravní přestupky jsou
pevně stanoveny.
Např. :
- při překročení pevně stanovené rychlosti o 20 km a více
v obci musí být uložena pokuta 2 500,- Kč + 3 body
- jízda na červený světelný signál – 2 500,- Kč + 5 bodů
- zákaz vjezdu – 2 500,-Kč + 1 bod
- za parkování na parkovišti označeném dop.značkou O1
ve správním řízení přijde řidič o ŘP na dobu 6 měsíců až jednoho
roku, a pokuta činí minimálně 5 000 - 10 000,- Kč
- cyklista mladší osmnácti let je povinen použít při jízdě
ochrannou přilbu schváleného typu, kterou musí mít nasazenou
a řádně připevněnou
Doporučujeme řidičům, aby se s novelou
uvedeného zákona ve vlastním zájmu seznámili.
Tímto zákonem se zvedají pravomoci policie ČR a obecních policií např. policie ČR
může odebrat ŘP.
Obecní policie

Aktuálně

Tlumačovské novinky
Ptačí chřipka
informace

V případě , že občané naleznou v přírodě jednotlivé kusy uhynulých ptáků, tak je mohou likvidovat sami, přičemž by se měli řídit pokyny veterinární správy a dodržovat přísné zásady hygieny
a ochrany zdraví. Při nálezu více než pěti uhynulých těl v jedné lokalitě je nutno kontaktovat příslušnou veterinární správu.
Krajský úřad Zlínského kraje ve spolupráci s veterinární správou vydal doporučení, jak se v těchto případech nalezení jednotlivých kusů zachovat. Pokud však lidé objeví uhynulých ptáků více,
měli by vždy kontaktovat veterinární správu.

Březen 2006

Tlumačovští myslivci
Myslivecké sdružení Tlumačov provozuje myslivost na pronajaté honitbě.
Honebním společenstvem od roku
1993 - v současnosti v druhém desetiletém nájemním období.
Výměra pronajaté honitby je 819,86 hektarů, Myslivecké
sdružení má 12 členů především z Tlumačova a blízkého okolí.
Myslivci se starají o
10 zásypů,
6 velkých krmelců,
6 menších krmelců,
a ostatní myslivecká zařízení jako jsou soliska posedy apod.

V případě, že občan nalezne v přírodě jednotlivé kusy uhynulých ptáků, tak má níže uvedené možnosti jak postupovat dále:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska
ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. odložení do nádob s komunálním odpadem
4. oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním
území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:
- kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik, nebo
- kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k výkonu veterinární asanační činnosti (např. osoby, které provádějí dezinfekci,
dezinsekci, deratizaci), nebo
- kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci
své veterinární ordinace kafilerní box, nebo
- podá informaci o umístění sběrného kafilerního boxu.
Obec je v tomto případě zodpovědná za neškodné odstranění
uhynulých ptáků a úhradu vzniklých nákladů.
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:
k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné
rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy a po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo
i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.
Kontakty na místně příslušné veterinární správy
inspektorát kontaktní osoba
telefon
mobil
Kroměříž
MVDr. Lenka Opltová 573 338 370 602 890 095
Vsetín
MVDr. Milan Krpec
571 412 033 728 178 610
Uh. Hradiště MVDr. Miroslav Janča 572 556 523 724 583 248
Zlín
MVDr. Pavel Galas
577 653 520 724 583 244
Krajská veterinární
správa
MVDr. Petr Jínek
577 009 632 728 661 390

Myslivci tato zařízení průběžně opravují nebo staví zařízení nová. V zimním období myslivci dle potřeby zvěř přikrmují
senem, ovsem, ječmenem, pšenicí, kukuřicí, řepou, předkládají
zvěři léčebná krmiva, sůl apod.
V letošní tuhé zimě myslivci předložili zvěři doposud více
než 50 q těchto krmiv v honitbě Tlumačov.
Při vysokém stavu sněhu prohrnujeme zvěři cestu ke krmelcům a zásypům.
Od roku 1997 se v Tlumačově neloví bažanti a zajíci jako
v jediném MS v okolí.
V letošním roce myslivci provedou výsadbu stromků v remízku
„Ořech“ a další práce ve prospěch obce a přírody v Tlumačově.
Se základní školou v Tlumačově máme připravenu smlouvu
na sběr kaštanů a žaludů pro zimní období 2006/2007.
Od měsíce března 2006 myslivci ve spolupráci s DDM Sluníčko znovu zahájili činnost mysliveckého kroužku pro děti
z řad žáků ZŠ.
15.02.2006 uspořádali myslivci z Tlumačova besedu u guláše s vlastníky honebních pozemků. Přesto, že toto setkání bylo
první byla účast velmi dobrá a myslivci se těší za rok na podobné setkání.
Děkujeme všem našim přátelům a příznivcům za spolupráci
myslivci z Tlumačova

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny
na adrese: http://www.svscr.cz/files/pt.html
Ing. Jaroslav Ševela,
starosta obce

Hned naval prachy.......nebo kejchnu!!!
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Tlumačovský web v novém
Vy, kdo navštěvujete pravidelně internetové stránky naší
obce, jste si jistě všimli, že od 10. ledna 2006 byla spuštěna
nová internetová prezentace obce Tlumačov. Možná se někteří
ptáte proč, když ty dosavadní fungovaly dobře a byly vesměs
kladně hodnoceny. Navíc když tyto stránky v roce 2004 obsadily 3. místo v krajském kole soutěže o Zlatý erb – nejlepší
stránky obcí a měst ČR. Vývoj však jde stále dál a v oblasti informačních technologií postupuje tento vývoj tempem přímo
„kvapíkovým“.
Stránky v podobě, v jaké jste je doposud znali, byly na internetu vystaveny od roku 2003. Letos v lednu to tedy byly
přesně tři roky. Cítil jsem potřebu něco se stránkami provést
a také jak se říká „neusnout na vavřínech“. Minulé internetové stránky již zaostávaly v některých aspektech za moderními
aplikacemi, které jsou určeny pro
zveřejňování informací obecního
úřadu a vůbec zpráv a informací o
dění v obci na internetu. Evidentně vzrůstal i počet čtenářů webu
a proto bylo a je nutné věnovat
stránkám stále větší pozornost a
mít je stále aktuální.
Proto jsem se rozhodl pro změnu a po téměř ročním vývoji jsem
představil novou podobu internetových stránek, ve které bylo přepracováno programové jádro stránek (přechod od statického HTML
k dynamickému PHP) a byl změněn i grafický vzhled webu. Mojí
snahou bylo upravit stránky do takové podoby, která by splňovala požadavky Ministerstva informatiky na tvorbu přístupného bezbariérového webu obce. V
neposlední řadě byla motivem změny snaha o uspění v soutěži
O zlatý erb 2006, která od února probíhá.
Jen v krátkosti vás seznámím se změnami a možnostmi,
které nové internetové stránky nabízí. Hlavní a nejvýznamnější
změnou je zavedení tzv. redakčního systému. Redakční systém
znamená, že informační obsah stránek nenaplňuje jen jejich
správce, ale mohou ho doplňovat i další pracovníci - redaktoři.
Výhoda redakčního systému spočívá především v umožnění
většímu počtu lidí podílet se na tvorbě informačního obsahu
stránek. V praxi to znamená, že např. určení pracovníci obecního úřadu mohou zveřejňovat informace přímo na web bez
potřeby kontaktovat správce stránek. Zveřejňují tedy informace přímo, což činí web více aktuální a akční (hlášení rozhlasu,
informace OÚ, aktuality, úřední deska). Asi nejdůležitějším
prvkem stránek v tomto ohledu je právě elektronická úřední
deska, která je přesnou kopií úřední desky před úřadem. Nový
správní řád, který vstoupil v platnost počátkem letošního roku,
totiž vyžaduje po obcích mít aktuální úřední desku i na internetu. Jen pro vysvětlení uvádím, že dříve byly informace na
web přenášeny pouze jedním člověkem. V případě, že však z
nějakého důvodu tento člověk nebyl k dispozici, byly informace zveřejňovány se zpožděním.
Nové stránky nabízí možnost výběru vzhledu. Každý čtenář si tak může zvolit jeho grafickou podobu. Zatím jsou na
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výběr čtyři vzhledy, ale časem bude výběr rozšířen. Jednou z
verzí vzhledu je speciální verze pro slabozraké občany a občany se zrakovým postižením (tzv. Blind Friendly). Tato verze
je uzpůsobena jejich potřebám a nabízí mimo jiné širší rozsah změny velikosti písma, kontrastnější barevné schéma, atd.
Další verzí je textová verze stránek. Tato verze obsahuje minimální množství grafických prvků a zobrazují se prakticky jen
texty. Textová verze je určena především pro ty, kdo nedisponují rychlým připojením k internetu. Všechny verze stránek
nabízí volitelnou velikost písma, každý si ji může upravit podle
svých očí resp. brýlí. Upraven byl tiskový výstup stránek, který nyní tvoří pouze textové informace bez podružných prvků,
jako je navigační menu, grafika apod.
Nové stránky nabízí službu rozesílání informací zveřejňovaných na webu na e-mailové adresy. Stačí si na stránkách
zaregistrovat svoji e-mailovou adresu a budou vám zasílány
informace z OÚ, zprávy, aktuality a také hlášení místního rozhlasu. Pokud vás třeba na stránkách zaujme nějaký článek, pak
máte možnost jej poslat svému známému na e-mail.
Obsah stránek byl rozšířen o další rubriky a sekce, z nichž
bych zmínil plán obce Tlumačov, zajímavosti, historie, tipy na
výlet, informace o Obecní policii, o spolcích a organizacích,
a další.
Pokud si z něčím na stránkách nebudete vědět rady nebo
vás budou možnosti stránek více zajímat, je k dispozici zpracovaná nápověda ke stránkám a návod k použití. Pokud nepomůže ani to, tak se o radu můžete přihlásit přímo u mě.
Doufám, že na nových stránkách vždy najdete hledanou
informaci a že se si je rádi zařadíte do svojí složky oblíbených
stránek.
Ing. Jan Rýdel
správce www.tlumacov.cz

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

Tlumačovské novinky
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Prodej pozemků v lokalitě „U Cementárny“
Oznámení výběrového řízení
Obec Tlumačov vyhlašuje výběrové řízení na prodej 9 pozemků dle níže uvedené specifikace:
Pozemek Rozměry*
Výměra
č.1
27,8 x 27,4 m
744 m2
č.2
27,8 x 27,3 m
737 m2
č.3
17,8 x 54,8 m
984 m2
č.4
17,4 x 54,8 m
970 m2
č.5
18,6 x 61,0 m
1.120 m2
č.6
18,0 x 66,6 m
1.179 m2
č.7
18,9 x 62,3 m
1.202 m2
č.8
19,1 x 62,3 m
1.181 m2
č.9
25,0 x 62,3 m
1.106 m2
* rozměry jsou zaokrouhlené na desetiny s tím, že výměra
je určující pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U cementárny“ v k.ú.Tlumačov na Moravě za cenu nejvyšší nabídky a za
následujících podmínek:
- konkretizovat předmětný pozemek včetně 2 alternativních
variant
- min. cena 150,-Kč/m2
- započetí výstavby RD do 1 roku po kolaudaci základní technické vybavenosti
- finanční spoluúčast na výstavbě základní technické vybavenosti v dané lokalitě v rozsahu dle PD pro územní rozhodnutí
ve výši dle skutečných nákladů, ne však vyšší jak 350,-Kč/m2
předmětného pozemku
- kupující při podpisu Kupní smlouvy odsouhlasí a podepíše

Prodej pozemků v lokalitě „Met
„Metlov“
lov“
Oznámení výběrového řízení
Obec Tlumačov vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemků p.č.1436/6 a 928 o celkové výměře 731 m2 v ulici Metlov v k.
ú. Tlumačov na Moravě za cenu nejvyšší nabídky a za následujících podmínek:
-

min. cena 150,-Kč/m2
započetí výstavby RD do 2 let od data převedení pozemků
budou dodrženy podmínky stanovené regulačním
plánem pro lokalitu Tlumačov – Metlov

Uzávěrka výběrového řízení je 20.4.2006 ve 12 hodin.
Přihlášky do výběrového řízení je nutné podat osobně do podatelny OÚ Tlumačov nebo poštou v zalepené obálce s označením
„RD Metlov“.
Adresa pro písemné přihlášky je :
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
Hodnotícím kriteriem bude nabídnutá cena za 1 m2 pozemku.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 3.5.2006.
Bližší informace podá na tel. 577 929 030 pan M.Veselský,
vedoucí oddělení výstavby a majetku.

i Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zhotovení základní technické vybavenosti. Základní technická vybavenost obsahuje výstavbu komunikace a chodníků, protihlukové stěny, plynovodu,
veřejného osvětlení a kabelových rozvodů NN.
- dodržení schválené změny č.6 územně plánovací dokumentace obce Tlumačov
Uzávěrka výběrového řízení je 20.4.2006 ve 12 hodin.
Přihlášky do výběrového řízení je nutné podat osobně do
podatelny OÚ Tlumačov nebo poštou v zalepené obálce s označením „RD U cementárny“.
Adresa pro písemné přihlášky je :
Obec Tlumačov , Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
Hodnotícím kriteriem bude nabídnutá cena za 1 m2 pozemku.
Výběrové řízení bude vyhodnoceno na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Tlumačov dne 3.5.2006.
Bližší informace podá na tel. 577 929 030 nebo mobil pan Michal Veselský, vedoucí oddělení výstavby a majetku OÚ Tlumačov.

Máme na to ? - ano !
Kdy už konečně skončí zima a přijde jaro ?!
To je otázka, kterou si v poslední době klademe častokrát.
Letošní dlouhá a neobvykle krutá zima již pomalu ustupuje a pozvolna tající sníh odhaluje nepořádek, který se pod ním
ukrýval. Sluníčko pomaloučku vykukuje z kouřového oparu
a ponouká nás k prvním jarním úklidům.
Pochopitelně, že pracovníci obce se budou snažit znovu obnovit čistotu a pořádek nejen na veřejných prostranstvích, ale
budou se podílet i na pěkném a celistvém vzhledu obce. A zde
bude zapotřebí náležité pomoci všech občanů naší obce!
Vyzýváme proto občany, aby nebyli lhostejní ke vzhledu
a čistotě svého okolí a pomohli nám všem ke zpříjemnění
a zlepšení našeho životního prostředí. Důvodem, abychom
se jarního úklidu účastnili je i skutečnost, že naše obec je přihlášena do soutěže „Vesnice roku“, kterou ke dni 31.1.2006
vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR
a Ministerstvo pro místní rozvoj. Účast v této soutěži byla schválena radou naší obce na svém nedávném zasedání. Soutěže se
účastní obce vesnického charakteru, které nemají statut města
a které mají zpracován vlastní Program obnovy venkova. Soutěž je organizována v krajském (1.4. – 30.6.2006) a celostátním
(4.9. – 10.9.2006) kole. Všechny přihlášené obce procházejí nejprve hodnocením v krajském kole a do celostátního kola postupuje
za každý kraj vždy obec, které byla udělena zlatá stuha v krajském
kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa
a vítěz soutěže se stává nositelem titulu „Vesnice roku 2006“.
Růžena Vaňharová
tajemnice OÚ
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Komunální odpad v Tlumačově
CO JE TO ODPAD?
Odpad je každá movitá věc,
které se osoba zbavuje nebo má
úmysl a povinnost se jí zbavit.
CO JE TO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A PROČ JE TŘÍDÍME ?
Zkuste se nad touto otázkou
zamyslet dříve, než budete číst
dále.
Někdo z Vás odpověděl :
- protože mám rád přírodu
- nechci, aby přibývaly skládky
- jenom správně roztříděný odpad je možné dále
zpracovat-recyklovat
- je to móda
- slyšel/a jsem, že se to má dělat…..
Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí :
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu
rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není
možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady
již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů – odpady, které nemůžeme již dále
využít se zneškodňují (např. skládkování, spalování atd.)
Kolik produkujeme odpadů ?
Skladba domovního odpadu (% hmotnosti 110 l nádoby – popelnice)
- 22 % papír, 13 % plasty, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad,
18 % bioodpad, 35 % zbytek
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru (správně roztříděné), odveze velké svozové auto
na dotřídění – dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských
firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky – tento proces se nazývá
recyklace odpadu.
V minulém roce 2005 občané Tlumačova vyprodukovali celkem 823,059 tun odpadu.
Jedná se o tyto druhy odpadu :
• Plastové obaly PET Lahve
4,785 tun
• Skleněné obaly
18,295 tun
• Beton
50,530 tun
• Cihly
90,540 tun
• Nebezpečný odpad
8,377 tun
• Papír a lepenka
43,852 tun
• Biologicky rozložitelný odpad
55,100 tun
• Směsný komunální odpad ( svoz ) 385,930 tun
• Směsný komunální odpad ( dvůr ) 145,310 tun
• Kovy
20,340 tun

Průměrně za rok na jednoho občana Tlumačova připadne 357
kg odpadu.
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.
Kam a jaký odpad uložit ?
Sběrný důr – Technický areál obce Tlumačov
Odpady :
- Plastový odpad, PET Láhve, papír a lepenku, sklo, kovy, objemný odpad (nábytek apod.), směsný odpad, biologicky rozložitelný
odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad (ledničky, zářivky, baterie,
televizory apod.)
Sběrné hnízdo – Skály
Odpady :
- PET Láhve, papír a lepenku, sklo, směsný a objemný odpad
Sběrná hnízda po obci
Odpady :
- PET Láhve, papír a lepenka, sklo
Stává se , že někteří jedinci nechávají odpad u brány sběrného dvoru mimo provozní dobu. Je to nešvar, který hyzdí vzhled
obce a hrozí nebezpečí úrazu ze strany hrajících si dětí .
Také u sběrných kontejnerů, rozmístněných po obci, často
vídáme skládky odpadu, které by tam neměly být.
Rovněž se do těchto kontejnerů vhazuje netříděný a špinavý
odpad jako například :
PET Lahve – láhve od oleje , aviváže, igelitové obaly, apod.
Sklo – porcelán a špinavé sklo od kečupu, marmelád apod.
Papír – domovní odpad apod.
Tyto netříděné odpady do těchto určených kontejnerů nepatří !!!
Upozorňujeme občany mající větší množství odpadu, jako například suť, že je nutné si
objednat kontejner na odvoz odpadu od svozové firmy !
Za Životní prostředí , údržbu a služby
obce Tlumačov bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří zodpovědně třídí domovní
odpad, a tím se podílejí na udržování čistoty
obce a životního prostředí celkem.
Vypracoval : Milan Žák

KIS upozorňuje!
Od měsíce března je na KIS k dispozici aktuální seznam volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce Zlín.
Seznamy s volnými pracovními místy jsou umístěny v prostorách KIS (bývalé KZ) a jsou průběžně aktualizovány o nové nabídky pracovních míst. Do seznamů mohou zájemci nahlédnout vždy v úřední dny, to je Út – Stř od 8:00 – 17:00 hod.
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Zpráva z matriky
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2005
2.429
z celkového počtu počet mužů
1.221
počet žen
1.208
průměrný věk obyvatelstva
40,2
průměrný věk mužů
38,7
průměrný věk žen
41,7
počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v roce 2005
55
počet občanů odhlášených z trvalého pobytu v roce 2005
63
počet narozených dětí
23
počet zemřelých
25
Počet uzavřených sňatků v Tlumačov = 6, z toho ani jeden církevní, všechny v obřadní síni
Mimo Tlumačov uzavřelo sňatek 14 párů.
Významná životní jubilea v roce 2005 oslavili :
90 let Sukaná Marie
90 let Stašek Vladimír
90 let Garčicová Růžena
91 let Sácký Matěj
91 let Miklík Karel
91 let Moláková Anděla
93 let Krpcová Anežka
95 let Zapletalová Vojtěška
95 let Horká Marie
100 let Dorotíková Františka – nejstarší občanka Tlumačova
100 let Smyčková Jarmila
Zlatou svatbu oslavili manželé Olga a Zdeněk Ředinovi , manželé Jarmila a Ladislav
Čadovi, manželé Olga (roz.Straková) a Josef Fiantovi.
U 53 občanů byla provedena osobní návštěva v rámci významných životních výročí,
224 občanům jsme zaslali písemné blahopřání.

Nezapomeňte na výměnu občanských průkazů.
V letošním roce proběhne další ze čtyř fází výměny občanských průkazů
Letos končí platnost všech občanských průkazů vydaných do 31.12.1996, s výjimkou
občanských průkazů typu „knížka“ u občanů, kteří se narodili do 31.12.1935. Ale pokud
se občané rozhodnou vyměnit si tento „starý“ OP, mohou o výměnu kdykoliv bezplatně
požádat. 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 originálním tiskopisu, které jsou k dispozici na příslušných úřadech. Žádost nesmí být pomačkaná, přeložená
nebo jinak znehodnocená. K vyplněné žádosti je třeba předložit občanský průkaz a 1 fotografii rozměr 35x45 mm ze současnosti,barevnou nebo černobílou, zobrazující občana v
předním čelném pohledu. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský
průkaz vydán. Podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření jeho jména
a příjmení. Podpis se nevyžaduje pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.
Občanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhne 15 let věku a má trvalý
pobyt na území ČR.
Za občana mladšího 15 let podává žádost 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 na pracovnice obecního úřadu paní Vránovou L. nebo Dědkovou L.
Ladislava Vránová
matrikářka

Březen 2006
Velikonoční
kuchyně
Jak pro hospodáře, tak pro hospodyni
byli Velikonoce a stejně tak celé jaro ve
znamení velké práce. Zatímco hospodář
byl od slunka do slunka na poli, hospodyně stála před nelehkým úkolem, jak
z mála uvařit hodně. Sklep i komora po
zimních masopustech byli v tuto dobu
téměř prázdné a možnosti surovin, ze
kterých by se dalo vařit velmi omezené.
A tak se vařily zejména brambory, pekly
bramborové placky, na řadu přicházeli hrách a kroupy. Z toho mála, co ještě
zbývalo se snažila hospodyně ušetřit co
nejvíce na přicházející Velikonoce.
Zelený čtvrtek
Hrachová polévka s praženou žemlí
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem
Velký pátek
Bramborová polévka s houbami
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným
ovocem
Bílá sobota
Polévka z kozlečího mozečku a pražené
krupice
Dobroty z kůzlete a rýže
Neděle velikonoční
Polévka hovězí s vaječným svítkem
Pečený kozlečí zadek s drobnými brambůrky
Pondělí velikonoční
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem
a dušeným zelím

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.
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Významné životní jubileum
paní Jarmily Smyčkové
Druhá nejstarší občanka Tlumačova, paní Jarmila Smyčková,
oslavila 14.12.2005 významné výročí 100 let.
Popřát hodně zdraví, pohody, spokojenosti do dalších let v
kruhu svých blízkých, předat květiny a dary přišli zástupci obce,
starosta ing. Jaroslav Ševela, místostarosta Mgr. Rajmund Huráň,
členka zastupitelstva Naděžda Bednaříková a matrikářka Ladislava
Vránová. S osobním dopisem a přáním od ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha se dostavila také pracovnice OSSZ
Zlín paní Prokopová.
Ladislava Vránová,matrikářka

Oslavenkyně s matrikářkou L. Vránovou a starostou obce
Ing. Jaroslavem Ševelou

Prima dny se Sluníčkem
20.-21.2.2006
Pestrý program pro děti z Tlumačova a okolí byl připraven
v době jarních prázdnin v DDM Sluníčko, odloučené pracoviště
Tlumačov.
Celkem 21 dětí se rozhodlo s námi prožít 2 dny i s přespáním.
Sešla se prima parta kamarádů, kteří si mimo jiné vyzkoušeli nejen
výrobu a zdobení ručního papíru, malování hedvábných obrázků,
ale také se naučili novou a napínavou hru s Freesbee.
Užili jsme si všichni spoustu legrace při soutěžích a také na večerní diskotéce. Moc se všem líbilo nocování v tělocvičně ve spacácích, což bylo takovou malou přípravou na letní tábory, které se již
blíží. Škoda jen, že čas tak rychle utekl, protože se nikomu nechtělo
domů.

Výroba ručního papíru
vy, ze kterého můžeme postoupit až do Prahy. Podaří se nám opět
uspět a získat dobrá umístění jako v minulých letech? Konkurence
jiných skupin je rok od roku lepší a lepší a probojovat se do Prahy
náročnější a náročnější…
28.4. nás čeká soutěž v Uherském Brodu, 1.5. Veselí nad Moravou a možná v květnu finále v Praze…
Děti se budou určitě snažit, aby předvedly co nejlépe připravenou a nacvičenou sestavu. Velmi důležitou součástí je také příprava
kostýmů, na kterých se pracuje již od listopadu. Návrhy, zkoušky,
šití a zase spousta zkoušek, aby vše perfektně sedělo a kostým byl
dokonalý.

Soutěže v tělocvičně
Čeká nás spousta soutěží, držte nám palečky!!!
Již od října s dětmi nacvičujeme nové sestavy, se kterými se
budeme v následujícím období účastnit na mnoha soutěžích a vystoupeních.
První soutěž nás čeká již v sobotu 25.3.2006 právě v Tlumačově.
Je to II.ročník soutěže aerobiku družstev ve skupinové choreografii
„O pohár starosty obce Tlumačov“, kterou pořádáme ve spolupráci se ZŠ Tlumačov a za finanční podpory obce Tlumačov.
Dále jsme pozváni na soutěže v aerobiku 8.4. do Uherského
Hradiště, 22.4. do Otrokovic, kde se koná semifinálové kolo Mora-
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Sestava Kouzelní motýli
Tímto bych chtěla velmi poděkovat p. Lence Horkové, p. Janě
Kolomazníkové, své kolegyni p. Lídě Daňkové za ušití kostýmů
pro děti a všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a věnovali tomu
spoustu svého volného času.
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POZVÁNKA NA VOLTIŽNÍ ZÁVODY

Sestava Děti květů
Držte nám palečky, ať se nám na soutěžích daří.
Hana Hlobilová,Vedoucí kroužku

„To bude
fičák“!!!
od 15.7. – 25.7.2006
Jedná se o 11-ti denní pobytový tábor
v přírodě, který pořádá Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, odloučené pracoviště Tlumačov. Ubytování je zajištěno
v RS „Radost“ ve dvou a pětilůžkových pokojích. Každý pokoj má umyvadlo s teplou
a studenou vodou. Chata leží asi 400m nad
mořem, v prostředí smíšených lesů a možností turistických výletů do okolí: zřícenina
Cimburk, poutní místo sv. Klimentka, nejbližší vrchy Chřibů, jako je Čertova skala
i vzdálenější výlety na hrad Buchlov.
V areálu jsou dvě asfaltová hřiště a ohniště.
V okolí je rybník, přehrada a koupaliště.
Stravování zajištěno 5x denně + pitný režim.
Náplní tábora je spousta her v přírodě,
koupání, turistika, celodenní výlet a spousta dalších.
Na táboře se stanete rytířem, kovbojem, indiánem, vojákem, zúčastníte se
olympijských her, karnevalu v Riu a prožijete spoustu dalších dobrodružství a překvapení.
Cena tábora činí 3.300 Kč. Neváhejte
tábor je určen pouze pro 33 dětí a rychle se
nám plní. Přihlášky si můžete vyzvednout
v kanceláři DDM Sluníčko. Těšíme se na Vás.
Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov pořádá také v
době letních prázdnin příměstský tábor
„Ostrov pokladů“, který se koná od
21.8.- 25.8.2006
Náplní tábora je spousta her, cestování,
koupání, výtvarné činnosti a mnoho dalších překvapení. Cena tábora činí 500 Kč.
Příměstský tábor probíhá od 8.00
– 16.00 hodin.
Hana Hlobilová a Lída Daňková

TJ voltiž pořádá 29.dubna 2006 tradiční závody v hale Zemského hřebčince
Tlumačov. Soutěže začínají povinnými
sestavami 10:00 hodin a divácky atraktivnější volné sestavy přijdou na řadu od
14:00 hodin. Závodů se zúčastní celá vol-

tižní špička ČR.
Občerstvení je zajištěno formou bufetu. Všechny srdečně zveme ke shlédnutí
tohoto velmi zajímavého a netradičního
sportu.
TJ voltiž Tlumačov

Petro Hánová , blahopřejeme…!!
Úspěšná tlumačovská sportovkyně
a úspěšná reprezentantka České republiky v kulturistice Petra Hánová, která
v roce 2005 získala titul juniorské mistryně Evropy a třetí místo na mistrovství světa, o čemž jsme Vás již informovali v posledních dvou vydáních TN, se na počátku
měsíce března skvěle umístila ve dvou
prestižních anketách nejlepších sportovců našeho regionu. Nejdříve byla obcí
Tlumačov nominována a 6. března 2006
vyhlášena mezi Top desítkou nejlepších
sportovců Zlínského kraje za rok 2005.
Toto skvělé ocenění jí bylo uděleno
v Městském divadle ve Zlíně za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje. Přítomen byl i starosta obce ing. J. Ševela, trenér F. Zálešák a rodiče. Další významné
ocenění čekalo na Petru Hánovou v pátek 10. března 2006, kdy město Otrokovice vyhlašovalo výsledky ankety „Nejlepší
sportovec města za rok 2005“. Vyhlašování umístěných sportovců v pořadí od
desátého do prvního místa mělo napínavý průběh, pro Petru o to dramatičtější,
že v této anketě obsadila překvapivě, ale
zaslouženě, 1. místo. Za velkého potlesku
přebrala Petra Hánová významné oce-

nění z rukou starosty města Otrokovic
MVDr. Stanislava Mišáka. Přítomni byli
a první gratulace předali i rodiče Petry,
starosta obce Tlumačov ing. J. Ševela
a místostarosta obce Tlumačov Mgr. Rajmund Huráň.
Petře Hánové patří poděkování za
vynikající reprezentaci České republiky
i obce Tlumačov. Tato skromná,nenápadná a sympatická slečna, studentka střední
školy, si jistě zaslouží uznání nás všech,
kteří jí držíme palce a přejeme další skvělé
výsledky a úspěchy, a to nejen ve sportu,
ale i v osobním životě. Petro bravo!!!
Mgr. Rajmund Huráň,
místostarosta obce

Upozornění občanům Tlumačova
Na dotazy, jak velkou máme mít nádobu na odpad (popelnici) pro vývoz komunálního odpadu z domácností, nám
určují pravidla z obecně závazné vyhlášky obce Tlumačov č. 3/2003.
Jedná se o takový dostačující objem
sběrné nádoby, který při určení četnosti
svozu a při daném počtu osob užívajících
příslušnou domácnost, umožňuje v době
mezi dvěma svozy uložit veškerý směsný
odpad, vznikající při provozu domácnosti v obytném domě, do sběrné nádoby
nebo sběrných nádob.
Doporučený objem je 22 litrů na osobu za dva týdny.

Počet osob v domácnosti :
1 až 5 osob = 1 popelnice 110 – 120
litrů / 1 známka
6 a více osob = 2 popelnice 110 – 120
litrů / 2 známky nebo 1 popelnice 240
litrů / 2 známky
Nádoby na domovní komunální odpad ( popelnice), které nebudou opatřeny známkami dle pravidel, nebudou vyprázdněny.
Při správném třídění domovního komunálního odpadu nedochází k přeplňování sběrných nádob (popelnic).
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Tajemnice Obecního úřadu Tlumačov
vyhlašuje výběrové řízení na místo

Vedoucí kulturního
a informačního střediska
Požadavky :
- Úplné střední vzdělání
- Organizační schopnosti
- Dobrá znalost práce na PC
- Časová flexibilita
- Zkušenosti s řízením a organizací kolektivu
- Řidičský průkaz sk. B
- Praxe v kultuře vítána
- Znalost cizího jazyka (AJ,NJ) vítána
- Zpracování podnikatelského záměru v oblasti
kulturních a vzdělávacích služeb v rozsahu dvou
A4 zpracovaný počítačově na disketě – podle návrhu struktury KIS, zveřejněný na internetových
stránkách obce Tlumačov – www.tlumacov.cz
Datum nástupu: 1.7.2006
Přihlášky uchazečů se přijímají do 18.4.2006 do
oo
12 hod. písemně a v digitální podobě u tajemnice
OÚ nebo e-mailem – tajemnikou@tlumacov.cz.
Bližší informace získáte na úřední e-desce
www.tlumacov.cz případně u tajemnice OÚ.
Růžena Vaňharová
tajemnice OÚ

SUPREMOL

Čistírna oděvů Olomouc
Vám nabízí

Kvalitní a ekologické čištění šatstva a oděvů.
Sběrna v prodejně s oplocením.
Dům služeb Tlumačov tel.: 736 635 083

Tlumačovské novinky

KRMIVA, ZAHRÁDKÁŘSKÉ,
CHOVATELSKÉ A RYBÁŘSKÉ
POTŘEBY
Po – Pá 9:00 – 11:00
So 8:00 – 11:00

13:00 – 17:00

Krmné směsy pro domácí zvířata, nosnice, krůty,
kačeny, králíky, psy, kočky, ryby, exoty a hlodavce.
Granule, zrniny, šroty, mražené maso, konzervy, pamlsky, vitamínové přípravky.
Granule králík 8,- Kč/ kg
Granule nosnice 9,- Kč/ kg
Osiva, sadba brambor, sazečka cibule, hnojiva,
zeminy, postřiky, květináče, folie, svíčky, přípravky
proti hlodavcům, mravencům, slimákům.
Spotřební materiál pro rybáře.
Tel.: 608 063 564

Kulturní klub
Obec Tlumačov nabízí občanům ke krátkodobému pronájmu sál v klubu obce na ul. Zábraní. Sál se
pronajímá max. na dobu 3 dnů tj. 72 hodin. Prostory
sálu mohou občané využít na rodinné oslavy, svatební hostiny apod.V prostorách budovy se nachází,
kromě sálu jehož kapacita činí 90 míst k sezení, šatna,
sociální zařízení a kuchyňka s náležitým vybavením.
Vlastní sál je vybaven stoly a židlemi. V kuchyňce je plynový a elektrický sporák, lednice, myčka,
var. konvice a nádobí pro cca. 50 – 60 osob. K dispozici jsou také ubrusy. Poplatek, ve kterém je zahrnut pronájem sálu, vybavení a spotřeba energie činí
1000,-Kč. Písemné objednávky na pronájem přijímá
paní D. Králová na KIS, tel 577 929 023, 724 368 378
nebo na adrese kis@tlumacov.cz
Daniela Králová

TLUMAČOVSKÉ NOVINKY: Vydává Obec Tlumačov v nákladu 550 ks. Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele.
Redakční rada: D. Králová, R. Vaňharová, Mrg.J. Šicová
Grafická úprava a tisk: Vydavatelství Brázda Břeclav (tel.: 518 367 450, 608 709 602, e-mail: 518367450@iol.cz)
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