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 Zprávy z radnice
 Hanácký den 
 10 let od povodní
 MŠ, ZŠ
 DDM Sluníčko
 80 let tlumačovského volejbalu
 Voltiž

Z DNEŠNÍHO ČÍSLAVážení spoluobčané, vážení čtenáři 
Tlumačovských novinek,

jak veřejnoprávní, tak i komerční zpravodajská 
média nás často informují o poměrně velkých 
fi nančních částkách v řádech miliard korun 
rezervovaných pro Českou republiku ve struk-
turálních fondech EU pro nejbližší plánovací 
období 2007-2013. 

Ten, kdo nezná podrobnosti, by mohl pod-
lehnout dojmu, že dotace z fondů EU jsou 
snadno dosažitelné pro všechny a za peníze 
z Evropské unie uděláme vše co nás dlouhodo-
bě trápí a co potřebujeme vybudovat, opravit či 
zmodernizovat. Ve skutečnosti je opak pravdou. 
Toto tvrzení opírám o zkušenosti s přípravou 
projektů, s realizací stavby a s čerpáním dota-
cí z fondů EU, na kterých jsem se podílel či 
podílím ve funkci starosty obce. Před schvále-
ním a získáním dotace ze strukturálních fondů 
musí žadatel zpracovat administrativně velmi 
náročnou a složitou žádost, která obsahuje řadu 
odborných údajů zejména z oblasti ekonomiky. 
Tato žádost v úplné podobě je z pravidla několi-
kasetstránková a její součástí jsou obsáhlé přílo-
hy - jako projektová dokumentace či studie pro-
veditelnosti. Žadatel již při zpracování žádosti 
musí mít do detailu vyjasněnou představu nejen 
o vlastní stavbě, ale hlavně o následném provozu. 
Současně projekt, na který se zpracovává žádost, 
musí vykazovat tzv. „přidanou hodnotu“. Fami-
liárně řečeno - na opravu střechy nebo děravých 
okapů dotace z fondů EU nejsou. Fáze přípravy 
žádosti a její předložení ke schválení u investič-
ních projektů představuje ve fi nančním vyjádře-
ní částku několikaset tisíc korun – v závislosti na 
rozsahu projektové dokumentace. 

 zajistit provoz objektu po nezbytně nut-
nou dobu – udržitelnost projektu po minimální 
dobu obvykle 5 let. 

Z výše uvedeného je patrné, že úspěšné 
čerpání dotací z fondů EU je poměrně velmi 
odbornou záležitostí s náročnou administrati-
vou, a vyžaduje manažerský přístup v průběhu 
realizace. Domnívám se, že ne všechny veřej-
no-právní korporace –zejména malé obce jsou 
schopny zajistit zvládnout všechna úskalí, která 
jsou charakteristická pro úspěšné čerpání dota-
cí ze strukturálních fondů. S respektováním 
výše popsané problematiky má obec Tlumačov 
pro plánovací období 2007-2013 připraveno 6 
investičních a 1 neinvestiční záměr pro zpraco-
vání žádosti o čerpání dotací s tím, že v sou-
časné době připravujeme konkrétní žádost do 
strukturálních fondů EU – Regionálního ope-
račního programu Střední Moravy s názvem 
„Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné 
správy Tlumačov“. 

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu objektu 
č.p.65 nám. Komenského (vedle nové budovy 
KIS). Projekt je zaměřen na funkční využi-
tí objektu (v 19. století radnice) na centrum 
veřejné správy (obecní úřad) a sociálních 
služeb. Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit 
a zajistit dostupnost veřejné správy a sociálních 
služeb pro občany naší obce. Projekt kromě 
sídla obecního úřadu s bezbariérovým přístu-
pem zahrnuje nové kontaktní místo pro umís-
tění poradenského centra v oblasti sociálních 
služeb a dále prostory pro klub seniorů, mateř-
ské centrum a centrum mládeže (obdoba níz-
koprahového zařízení). Realizací tohoto pro-
jektu v dané lokalitě bude dotvořeno přirozené 
centrum obce – náměstí Komenského (objekt 
DPS, lékárna, pošta, Kulturní a informační 
středisko, v těsné blízkosti ZŠ, MŠ). 

Věřím, že naše obec bude úspěšná v před-
kládání žádostí o dotace ze strukturálních fon-
dů EU v průběhu plánovacího období 2007-
2013. 

Jsem přesvědčen, že přiznaná fi nanční pod-
pora z fondů EU našim projektům zajistí obci 
Tlumačov odpovídající infrastrukturu, v které 
budou poskytovány kvalitní a dostupné služby 
především občanům naší obce, a přispěje ke 
vnímání Tlumačova jako moderního venkov-
ského sídla evropského typu.

Červen, 2007 Ing. Jaroslav Ševela, starosta

Vlastní stavbu musí úspěšný žadatel – pří-
jemce dotace profi nancovat z vlastních zdrojů 
a teprve až po kolaudaci a vyúčtování stavby 
obdrží peníze z evropských fondů, které z pra-
vidla pokrývají maximálně 85 % z celkové ceny. 
V průběhu stavby a při dokončení musí příjem-
ce dotace zpracovávat průběžné či závěrečné 
monitorovací zprávy a dokládat bezpočet pří-
loh, které prokazují uznatelnost vynaložených 
nákladů v souladu s podmínkami dotace.

Ten, kdo chce žádat a být úspěšným pří-
jemcem dotací ze strukturálních fondů EU 
na investiční projekty (řada podmínek se však 
vztahuje i na neinvestiční tzv. měkké projekty), 
tak musí: 

 mít do detailu promyšlený investič-
ní záměr včetně prokázání jeho společensko 
veřejné potřebnosti,

 mít komplexní představu o budoucím 
provozu díla, které je předmětem dotace vč. 
personálního obsazení, provozních výdajů 
a nákladů, přehledu o konkurenci či možných 
rizikových faktorech, které by mohly negativně 
ovlivnit stavbu nebo provoz díla,

 mít fundovaný projektový tým, který se 
orientuje v podmínkách dotace, v oblasti sta-
vebnictví, ekonomiky a budoucího provozu 
předmětného díla,

 mít rezervovány vlastní zdroje urče-
né k dofi nancování celkové ceny (obvykle 
5-15 % z celkové ceny díla – projektu),

 mít zajištěno úplné profi nancování pro-
jektu do doby, než obdrží dotace ze strukturál-
ních fondů,

 Tlumačovští Hanáci na Hanáckém dnu
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Již po třetí měli možnost občané Tluma-
čova a okolí shlédnout Hanácký den, který 
se konal v sobotu 2. června 2007.

Tradičně byl zahájen krojovaným průvo-
dem v čele s Hanákem na koni (Ing. Ondře-
jem Mamicou), kočárem s krásnými kladrub-
skými koňmi a vozem obsazeným souborem 
Vonica, který táhli silní chladnokrevní koně. 
Průvod směřoval k místní sokolovně, kde 
probíhal hlavní program. Po přivítání diváků 
a účinkujících, panem starostou Ing. Jarosla-
vem Ševelou, se ujala slova paní Jitka Fialová, 
která diváky v „tlumačovské“ hanáčtině pro-
vázela celým programem. Své umění k nám 
přijelo ukázat hned několik souborů. Oleš-
nica z Doloplaz předvedla scénické pásmo 
„ Hody a Podzimní tance“, soubor Vonica ze 
Zlína potom temperamentní tance z Kopanic 

a Východního Slovenska, ze Sazovic zatan-
čili Hanáckou a Českou besedu, národo-
pisný soubor Mánes z Prostějova představil 
taneční pásmo „Po hanácke sobě dopnem“ 
a z Napajedel soubor Pozdní sběr zatančil 
tance „ Boršické, Stráňanské, Hucké a Šotyš-
ku“. Soubory doprovázela cimbálová muzika 
a k tanci i poslechu hrála divákům dechová 
hudba Hanačka z Břestu. V přestávce byla 
pro diváky připravena ukázka historické-
ho šermu v podání šermířské a divadelní 
společnosti „Memento mori“, děti se měly 
možnost vyřádit ve skákacím hradě, který 
byl pro ně připraven na blízkém dětském 
hřišti. Na závěr patří poděkování všem, kte-
ří se ochotně podíleli na přípravě letošního 
Hanáckého dne.

Daniela Králová

Hanácký den - III. ročník

Vy se ptáte, my odpovídáme
Je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu? 
Nikoliv. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou 

i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. Rádi 
bychom ale upozornili, abyste PET láhve vždy sešlápli! Jinak 
jsou objemné, čímž zdražují přepravu i následnou recyklaci.

Musíme kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin před 
vhozením do kontejneru důkladně vymýt?

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí kelímek vyškrábat. 
Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.

Vadí kancelářské svorky na časopisech a jiných dokumen-
tech? 

Kdepak! Svorky není třeba odstraňovat. Při zpracování se 
takzvaným rozvlákněním odloučí. Z papíru se stane hladká kaše 
a svorky i sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magne-
tickou separací.

Lze odložit PVC do žlutého kontejneru na plasty? 
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří! Kompliku-

je následné zpracování směsných plastů a energetické využití. 
Navíc PVC obsahuje chlor, který při zahřátí může uvolňovat 
nebezpečné zplodiny.

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetic-
kých přípravků, které často obsahují chemikálie? 

Ano. Zbytky tekutých mýdel, gelů, šamponů a krémů z obalů 
důkladně vylijte. Nádobky budou dočištěny při dalším zpraco-
vání.

Některé dopisní obálky mají foliové okénko. Je třeba ho 
odstraňovat? 

Do modrého kontejneru na papír můžete vhazovat obálky 
celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky 
poradí za vás.

A co se skartovaným papírem?
Není-li mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, k další recyk-

laci je vhodný.
Vadí u nápojového kartónu umělohmotný uzávěr? 
Nevadí. Pokud se ve vašem bydlišti nápojové kartony sbí-

rají, pouze je vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte 
do kontejneru nebo oranžového pytle, který je pro tento odpad 
určen.

(VTA)
(Více informací na www.jaktridit.cz)

Má to smysl. Třiďte odpad Rozpočet obce Tlumačov 
na rok 2007

Schváleno ZO dne 28.3.2007

Třída 1 daňové příjmy  20 051 000,00 Kč 

daň z příjmů FO ze ZČ,ze samostatné výdělečné činnosti

daň z příjmů FO z kapitálových výnosů, z příjmů PO

daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti

správní a místní poplatky vybírané obcí

Třída 2 nedaňové příjmy  4 356 500,00 Kč 
nájemné, vstupné, půjčovné, služby, pokuty, úroky

Třída 3 kapitálové příjmy  3 650 000,00 Kč 
prodej pozemků, prodej BD č.p.737, …

Třída 4 přijaté transfery  496 000,00 Kč 
dotace ze SR na státní správu a školství

Příjmy celkem  28 553 500,00 Kč 
Třída 5 běžné výdaje  20 845 500,00 Kč 
oprava místních komunikací  115 000,00 Kč 

oprava pozemních komunikací  100 000,00 Kč 

dopravní obslužnost  123 000,00 Kč 

neinvestiční příspěvky MŠ  503 000,00 Kč 

neinvestiční příspěvky ZŠ  2 750 000,00 Kč

KIS  1 538 000,00 Kč 

dotace neziskovým organizacím  120 000,00 Kč 

vývoz kontejnerů a popelnic  950 000,00 Kč 

veřejná zeleň  407 000,00 Kč 

nová výsadba zeleně  100 000,00 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje  7 675 000,00 Kč 
nové chodníky v obci  1 050 000,00 Kč

zateplení BD č.p. 862  1 110 000,00 Kč 

nové prostory pro DDM Sluníčko  400 000,00 Kč 

rekonstrukce TA  500 000,00 Kč 

ZTV u cementárny  3 300 000,00 Kč 

koupě pozemků  500 000,00 Kč 

PD a různé záměry v obci  250 000,00 Kč 

Výdaje celkem  28 520 500,00 Kč 
Třída 8 fi nancování -33 000,00 Kč 

Lenka Dědková,  vedoucí ekonomického oddělení
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V měsíci červenci roku 1997 zažila naše 
obce ničivé povodně, mnohdy nazývané 
100letou vodou.

Připomeňme si ve zkratce po 10 letech 
některé události při povodni, tak jak jsou 
popsány v brožurce nazvané „Malá zpráva 
o velké vodě“, kterou vydalo v roce 1997 jako 
mimořádnou přílohu Tlumačovských novi-
nek Sdružené klubové zařízení Tlumačov pro 
potřeby obecního úřadu. 

Úterý 8. července 1997 můžeme stanovit 
dnem, kdy povodně u nás začaly. V tento den 
způsobil potok Rusava, protékající v blízkosti 
Záhlinických rybníků, rozlití vod do okol-
ních lesů a luk. V odpoledních hodinách se 
přelila i přes silnici vedoucí na Kvasice i do 
chráněného vodního zdroje – do kvasického 
štěrkoviště. Neudržovaná Mojena nestačila 
odvádět přebytečnou vodu, byly zatopeny 
sklepy a garáže v domech u rybníčku.

9. července, přibližně v 4:15 hodin, došlo 
k protržení moravní hráze u štěrkoviště v šíř-
ce asi 140 m a voda z řeky Moravy začala 
plnit vodní nádrž štěrkoviště a pak širokým 
proudem v trase prastarého řečiště zaútoči-
la na Tlumačov. Byla zaplavena západní část 
obce a to Metlov, Sportovní ulice, Kvasická 
a Dolní. Postupně byla zaplavována i Masa-
rykova ulice, Krátká a Mánesova. Navíc se 
voda začala tlačit zpět kanalizací a v parku na 
Sokolské ulici dosáhla až 30 cm. Byl vypnut 
elektrický proud a jeho dodávka byla znovu 
obnovena 12. 7. Byla také přerušena dodáv-
ka pitné vody a zhoršilo se zásobování, neboť 
silnice od Hulína a Otrokovic byly neprů-
jezdné.

Příští den spadly na Metlově první domky, 
převážně stavěné z „kotovic“. Dorazila první 
humanitární pomoc z ČČK Praha. Morava 
dosáhla v Kroměříži maxima – 743 m3/s.

V pátek 11. července voda kulminovala. 
V zastavěných částech obce voda dosahova-
la výšky i přes dva metry. Hasiči a policisté 
ze Zlína zajišťovali zásobování potravinami 
obyvatelstvo, které neopustilo své domovy. 
Byla přerušena i železniční doprava na trati 
mezi Hulínem a Otrokovicemi. Obří vodní 
laguna vzniklá mezi Otrokovicemi – Tluma-
čovem a Záhlinicemi sahala až ke Kroměříži. 
Tato laguna čítala 66 milionů m3 záplavové 
vody. 

K prvnímu poklesu vodní hladiny došlo 
12. července. Dále probíhala humanitní 

pomoc nejen z ČČK, ale i z ADRY a dalších 
organizací. Dovážejí pitnou vodu, potraviny 
a oblečení. Obecní úřad z Ludslavic zapůj-
čil cisternu na pitnou vodu a další pomoc 
poskytli hasiči z Mokré. 

Ve dnech 13. – 14. července byl zazname-
nán další pokles vody. Ve středu 16. července 
se pomalu začínají sčítat škody: 9 spadlých 
domů a 49 vážně poškozených. 17. červen-
ce voda klesala, podle předpovědi počasí se 
ale čekaly další deště. Předpověď se splnila 
- ve 2 hodiny byla v noci bouřka s velkým 
lijákem. Voda začala opět stoupat, dobro-
volníci, hasiči, policie a povodňová komise 
pracovala naplno. Následující den byl vyhlá-
šen II. stupeň povodňové aktivity a další den 
III. stupeň.

Od 22. července voda klesala a 24. čer-
vence OkÚ Zlín odvolal stav ohrožení a OkÚ 
Kroměříž dal souhlas k sanaci hráze u kva-
sického štěrkoviště. Voda v řece Moravě stále 
klesala, ale velké množství vody zůstávalo 
v prostoru bahňáckého závodiště, na polích 
a lukách mezi řekou Moravou a Tlumačo-
vem. Také ze sklepů z níže položených částí 
obce ustupovala velice pomalu, až do zim-
ních měsíců. Lidé se pomalu vraceli do svých 
obydlí, sčítali škody a uklízeli.

Uplynulo 10 let od ničivých povodní v roce 1997

Mikroregion Jižní Haná byl založen 
23.6.2000 jako Sdružení mikroregionu „Jižní 
Haná“ se členskými obcemi Hulín, Tluma-
čov a Kvasice a se sídlem sdružení Tlumačov, 
Nádražní 440. Zastupováním mikroregionu 
„Jižní Haná“ byla pověřena obec Tlumačov. 

Na ustavujícím jednání dne 23.6.2000 byla 
potvrzena účelovost a prospěšnost založení 
sdružení uvedených obcí, které k sobě mají 
blízko nejen regionálně, ale i počtem obyva-
tel, tj. velikostí a potřebami, které tyto regiony 
vyžadují. 

Orgány tohoto svazku jsou: valná hroma-
da, předseda, místopředseda a rada. Funkční 
období je shodné s volebním obdobím zástup-
ců obcí. 

27.6.2002 byl mikroregion „Jižní Haná“ 
zaregistrován jako dobrovolný svazek obcí 
s názvem „Mikroregion JIŽNÍ HANÁ“ se stej-
nými členy tj. Hulín, Tlumačov, Kvasice a se 
sídlem ve Kvasicích. 

Ze zasedání valné hromady dobrovolné-
ho svazku obcí ze dne 23.1.2007 došlo k dal-
ším změnám ve vedení. Byla schválena nová 
zakladatelská listina a Stanovy svazku obcí, 
změna sídla – Tlumačov, nám. Komenského 
170 (budova KIS). Byl změněn i název svazku 
– Mikroregion Jižní Haná. 

Předsedou a zástupcem obce Tlumačov se 
stal starosta Tlumačova ing. Jaroslav Ševela, 
místopředseda a zástupce města Hulín – Mgr. 
Roman Hoza, starosta města Hulín.

Obec Kvasice zastupuje místostarostka 
paní Božena Konečná. 

Členové rady Mikroregionu Jižní Haná 
jsou: Růžena Vaňharová (Tlumačov), Petr 
Polák (Hulín), Libuše Staňková a Renáta Nele-
šovská (Kvasice). 

Mikroregion Jižní Haná patří s více než 
12-ti tisíci obyvateli, rozlohou téměř 6 tis. hek-
tarů a třemi členy mezi menší až středně velké 
existující mikroregiony Zlínského kraje i regio-
nu Střední Moravy. Mezi logické důvody, proč 
mikroregion vznikl, patří nejen geografi cká 
blízkost, ale i spojení kulturními, historickými 
tradicemi a také společnými problémy. Právě 
možnost operativnějšího a schůdnějšího řeše-
ní těchto problémů, efektivnějšího čerpání 
fi nančních prostředků ze státního rozpočtu 
i z fondů Evropské unie, byly hlavními impul-
sy k založení. 

Hlavní oblasti společné pro členy svazku – 
Mikroregion Jižní Haná jsou - zájem na udržo-
vání a rozvíjení kulturních, národopisných 
a historických tradic jižní Hané, zvýraznit 
a podpořit dopravní význam mikroregionu, síť 
cyklotras a cyklostezek, řeka Morava – Baťův 
kanál, podpora rozvoje malého a středního 
podnikání. 

Činnost mikroregionu směřuje i k řešení 
problémů týkajících se – rozvoje samosprávy 
obcí, hospodářského, sociálního, kulturního 
a společenského života obcí, vzájemné pomoci 
při řešení problematiky životního prostředí, 
rozvoje cestovního ruchu a venkovské turis-
tiky, přípravy společných mikroregionálních 
projektů. 

RůženaVaňharová

Mikroregion Jižní Haná se sídlem 
nám. Komenského 170, 763 62 Tlumačov

dokončení na staně 4

Celkem bylo (k 3.2.1998) asanovaných 23 
domů v ulici Metlov, Masarykova, Kvasická, 
Dolní a Sportovní. Dále bylo vydáno 18 
demoličních výměrů na hospodářské a jiné 
nebytové objekty. Vodou bylo zasaženo 
a různou měrou poškozeno celkem 138 
domů. Na obecním majetku dosáhly škody 
výše 3,5 mil. Kč.

Rok 2006
V jarních měsících minulého roku 

postihla naši obec opět povodeň. Naštěstí už 
nebyla tak ničivá jako v roce 1997. Důvodem 
povodně bylo rychlé tání velkého množství 
sněhu v oblasti Jeseníků a Beskyd. Od úterý 
28. března řeka Morava stoupala, aby 31.břez-
na dosáhla svého maxima 711 cm a průtoku 
630 m3/s. Velké množství vody v Moravě 
způsobilo zpětné vzdutí Mojeny a Hlavnič-
ky, které postupně zaplavily kromě neobyd-
lených částí i zastavěné oblasti v obci: ulice 
Metlov, Sportovní, Dolní a lokality u rybníč-
ka. Třicet jedna domů mělo zasažený vodou 
suterén nebo sklepy, zaplavených hospodář-
ských stavení bylo 20, pod vodu se ocitlo fot-
balové hřiště, asfaltová plocha v ul. Sportovní 
a přibližně 300 ha zemědělských pozemků. 
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 schvaluje rozpočet obce pro rok 2007 
v plném rozsahu s vyrovnanými celkovými příjmy 
a výdaji ve výši 28 520 500 Kč

 pověřuje starostu a obecní úřad, aby svou 
činností naplňoval jednotlivě paragrafy schvále-
ného rozpočtu v průběhu roku 2007 s tím, že bude 
usilováno ve skutečnosti vždy o vyrovnanou pří-
jmovou a výdajovou stránku.

 schvaluje předložený rozpočtový výhled na 
období 2008 – 2009.

 bere na vědomí Zprávu auditora – Opravil 
a spol., s.r.o. o výsledku přezkoumání hospoda-
ření se závěrem: při přezkoumání nebyly zjištěny 
nedostatky.

 schvaluje celoroční hospodaření obce 
a závěrečný účet obce za rok 2006.

 schvaluje předloženou Zprávu o hospoda-
ření s prostředky sociálního fondu za rok 2006.

 schvaluje účetní závěrku obce Tlumačov, 
aktiva celkem = pasiva celkem = 134,901.497,35 
k 31. 12. 2006, s výrokem bez výhrad.

 schvaluje odprodej pozemků p.č. 46/1 
– zahrada o výměře 1011 m2 manželům Zdence 
a Jaroslavu Perútkovým, bytem Dolní 730, a p.č. 
46/3 – zahrada o výměře 212 m2 k.ú. Tlumačov na 
Moravě manželům Milošovi a Radmile Dúckým, 
oba bytem Moravní 1239, Otrokovice za podmí-
nek: cena 8 Kč/m2, náklady spojené s odprodejem 
hradí kupující.

 schvaluje celkovou kupní cenu ve výši 
1 950 000 Kč za objekt bytového domu č.p. 737 vč. 
pozemku p.č. st. 1028 stanovenou soudním znal-
cem Ing. Miroslavem Marčíkem.

 na základě znaleckého posudku schvaluje 
kupní ceny níže uvedených bytových jednotek 
v rámci BD č.p. 737 takto:

-  byt 1+1 podlahová plocha 29 m2 = 165 351 Kč
-  byt 2+1 podlahová plocha 50 m2 = 285 088 Kč

- byt 2+1 podlahová plocha 52 m2 = 296 491 Kč
- byt 3+1 podlahová plocha 66 m2 = 376 316 Kč
 ukládá obecnímu úřadu zveřejnit záměr 

doplněný o cenu bytového domu a ceny bytů způ-
sobem v místě obvyklým a informovat písemně 
o těchto skutečnostech nájemníky bytového domu 
č.p. 737.

 schvaluje záměr odprodat majetek obce, 
který je umístěný v budově sokolovny jako jeden 
komplet za min. cenu 1 Kč/položka.

 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudová-
ní kanalizace přes pozemek p.č. 1542 s paní Marií 
Ledererovou, bytem Jiříčkova 8/281, Olomouc 

 schvaluje rámcovou smlouvu o zajištění 
plynofi kace obce (části obce), Tlumačov, 9 RD 
„U Cementárny“

 bere na vědomí usnesení předložená fi nanč-
ním výborem a schvaluje termíny zasedání FV 

 navrhuje Mgr. Radka Dvořáka, bytem 6. 
května 481, jako zástupce obce Tlumačov v Dozorčí 
radě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. .

Usnesení zastupitelstva obce 
Tlumačov ze dne 9.5. 2007

 schvaluje předloženou rozpočtovou změnu 
č. 1/2007/5 tj. zvýšení příjmů a výdajů o 550 000 Kč 

 bere na vědomí stanovisko fi nančního 
výboru zastupitelstva k prodeji bytové jednotky 
na ulici Švermova č.p. 737.

 schvaluje odprodej bytového domu č.p. 
737 ul. Švermova včetně pozemku p. č. st. 1028 o 
výměře 201 m2 k.ú. Tlumačov na Moravě:

 schvaluje znění kupní smlouvy na pro-
dej spoluvlastnického podílu k budově č.p. 737 a 
pozemku p. č. st. 1028 v k.ú. Tlumačov na Moravě 
a pověřuje starostu obce podpisem kupních smluv 
s vybranými – schválenými kupujícími s tím, že 
splatnost kupní ceny se stanovuje při podpisu 
smlouvy a jen v odůvodněných případech lze 
odsunout splatnost kupní ceny, a to maximálně do 
90 dnů od podpisu kupní smlouvy.

 schvaluje odprodej majetku obce, který je 
umístěn v budově sokolovny jako jeden komplet 
za cenu 1 Kč/položka organizaci Tělocvičná jed-
nota Sokol Tlumačov, se sídlem Sokolská 401, 
763 62 Tlumačov.  

 schvaluje odprodej pozemku p.č. 2453/11 
– ost. plocha o výměře 23 m2 a p.č. 2453/12 – ost. 
plocha o výměře 11 m2 oba v k.ú. Tlumačov na 
Moravě, panu Marku Lipoldovi, bytem Metlov 
448 schvaluje odkoupení části pozemku p.č. st. 
252/1 – zastavěná plocha o výměře 8 m2 v k.ú. 
Tlumačov na Moravě, které se sloučí s pozemkem 
ve vlastnictví obce Tlumačov p.č. 252/2, od p. 
Marka Lipolda, za cenu 150 Kč/m2.

 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
na zatížení umístění jednoho podpěrného bodu 
(betonového sloupu) nadzemního elektrického 
vedení NN u RD č.p. 454 ul. Zábraní, se společ-
ností E.ON 

 schvaluje předložený záměr na změnu 
územně plánovací dokumentace obce Tlumačov 
ve smyslu komunikačního propojení areálu ZH 
Tlumačov na síť místních komunikací v ulici 
Nivy II 

 schvaluje bezúplatný převod drobného 
dlouhodobého majetku – do vlastnictví Základní 
školy Tlumačov.

 schvaluje záměr odprodat zbývající pozem-
ky pro výstavbu RD v lokalitě „U Cementárny“ za 
následujících podmínek: min. cena je 550 Kč/m2, 
v případě zájmu více zájemců o odkup shodného 
pozemku bude upřednostněn zájemce s nejvyšší 
cenovou nabídkou

dokončení ze strany 3

Usnesení zastupitelstva obce 
Tlumačov ze dne 28.3. 2007

Rada obce Tlumačov na svém jednání 
dne 14. 3. 2007 přijala tato usnesení:

 ruší usnesení č. R4/4/2/07 a schvaluje 
záměr pronajat pozemek p.č. 2525/2 ost. plocha 
o výměře 148 m2 

 schvaluje prominutí poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu podle OZV č. 
5/2004 pro rok 2007 pro žadatele: 

Ivanu Gašpárkovou, Dolní 267,
Jiřího Ředinu, 6. května 746,
Ing. Hanu Rýdlovou, Přasličná 593,
Dagmar Minářovou, Metlov 554,
Pavlu Minářovou, Metlov 554,
Mariana Mináře, Metlov 554,
Zdeňka Dunku, Metlov 217,
Karla Abšnajdra, Nová 753
 schvaluje snížení poplatku za svoz a likvi-

daci komunálního odpadu na částku 175 Kč pro 
žadatele Vratislava Božka, Kukučínova 310/15, 
018 51 Nová Dubnica, SR.

 neschvaluje snížení poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu na částku 175 Kč 
pro žadatele Miroslava Abšnajdra, Nová 753, Tlu-
mačov.

 schvaluje Dohodu o podmínkách udělení 
souhlasu ke stavební úpravě sjezdu napojeného 
na silnici III/43835, pozemku p.č. 2440/4 na poze-
mek p.č. 2528 v obci Tlumačov, v k.ú. Tlumačov-
na Moravě s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, 
příspěvkovou organizací, K Majáku 5001, 761 23 
Zlín.

 schvaluje Organizační řád Obecního úřadu 
Tlumačov v předloženém znění.

 schvaluje vnitřní předpisy – pracovní řád, 
vnitřní platový předpis a vnitřní směrnici k vedení 
účetnictví v předloženém znění.

 schvaluje výprodej vyřazených knih v měsí-
ci dubnu za cenu 5 Kč/ks. 

 schvaluje na základě žádosti neinvestič-
ní transfer ve výši 5 000 Kč pro účely ustájení 
a krmení voltižních koní neziskové organizaci TJ 
- oddílu voltiže Tlumačov, 

 schvaluje podání žádosti na Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kraje o bezúplatný pře-
vod neupotřebitelného majetku – funkční a pro-
vozuschopné požární techniky CAS 32 nejlépe na 
podvozku Tatra 815.

Rada obce Tlumačov na svém jednání 
dne 18. 4. 2007 přijala tato usnesení:

 Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem 
pozemku p.č. 2525/2 ost. plocha o výměře 148 m2 
za níže uvedených podmínek: nájemné 7 Kč/m2/
rok, nájemné je splatné předem za kalendářní rok 
vždy do 31. ledna

 schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 
450 k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 970 m2 za 
těchto podmínek:

 cena za pronájem pozemku 7 Kč/m2 jedno-
rázově splatná vždy k 30. 6. příslušného kalendář-
ního roku

 využití pozemku – zahrádkářská a pěstitel-
ská činnost

 schvaluje dohodu o ukončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou o nájmu nemovitos-
ti mezi Obcí Tlumačov a Vítězslavem Pivodou 

 Rada obce Tlumačov schvaluje prominutí 
poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
podle OZV č. 5/2004 pro rok 2007 pro žadatele: 

Petru Husárovou, Jiráskova 290,
Dušana Husára, Jiráskova 290,
Pavla Kunčara, Skály 576,
Janu Otevřelovou, J. Žižky 527,
Michala Otevřela, J. Žižky 527,
Jitku Tesařovou, Jiráskova 534,

Ihned po ústupu vody začala jednání mezi 
Obcí Tlumačov a státním podnikem Povodí 
Moravy o vybudování protipovodňové hráze 
v západní části katastru naší obce. V sou-
časné době je pro stavbu protipovodňové 
hráze zpracována projektová dokumentace 
pro územní řízení. Povodí Moravy plánuje 
realizaci protipovodňových opatření v k.ú. 
Tlumačov přibližně v období 2009 - 2011. 
Před zahájením stavby však bude nutné pro-
vést změnu Územního plánu obce Tlumačov 
(2007-2008) a vykoupit pozemky dotčené 
stavbou (2008 - 2009).

Z brožurky „Malá zpráva o velké vodě“, 
z údajů z Tlumačovských novinek z června 
minulého roku a dle aktuálních informací 
o stavu protipovodňových opatření podané 
starostou obce vypracovala Renáta Nelešov-
ská.

KIS Tlumačov plánuje v měsících září 
– říjen 2007 uspořádat jako vzpomínku na 
povodně 1997 výstavu fotografi í s názvem 
„Co voda vzala a dala“

Prosíme občany o zapůjčení fotogra-
fi í z doby před 10 lety. Fotografi e přines-
te, prosím, do KIS Tlumačov, v prac. dny 
8 – 16 hod., do 17.8.2007.

Děkujeme
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 TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 
54.000 Kč – na žáky, dorost
– jarní a podzimní část, soutěže, žákovský 
turnaj
 DDM Sluníčko 

13.000 Kč – aerobik
1.000 Kč – velikonoční a vánoční tvořivé 
dílny
6.000 Kč – karneval, Den bez úrazu, Dětský 
den
 SRPDŠ Tlumačov 

4.000 Kč – Den matek a Den dětí
 TJ Sokol Tlumačov, oddíl odbíjené 

4.000 Kč – letní a vánoční turnaj
 Moravský rybářský svaz, MO Kvasice 

11.000 Kč – rybářské závody mládeže 
a dospělých
 KIS 

2.000 Kč - MC Housata
 SDH 

12.500 Kč – soutěž v pož. útoku, nákup 
prostředků
 Základní škola 

2.000 Kč – dopravné-nejlepší žáci
 Mateřská škola 

2.000 Kč – celodenní výlet – dopravné
 Sdružení občanů Zábraní 

1.000 Kč – karneval pro děti

Lenku Tesařovou, Jiráskova 534,
Věru Vaňharovou, Machovská 385
 neschvaluje prominutí poplatku za svoz 

a likvidaci komunálního odpadu pro žadatele: 
Veroniku Poláškovou, Sokolská 700; Víta Poláška, 
Sokolská 700

 schvaluje snížení poplatku za svoz a likvi-
daci komunálního odpadu na částku 175 Kč pro 
žadatelku: Evu Tomaštíkovou, Dolní 15, 

schvaluje úplně vyřadit z evidence plátců za 
komunální odpad pro objektivní nevymahatelnost 
dluhů tyto osoby: Miroslava Březíka, Petra Čalu, 
Petra Dubinu, Veroniku Kadlecovou, Antonína 
Kamenského 

 schvaluje vyřadit z evidence plátců za 
komunální odpad na rok 2007 pro objektivní 
nevymahatelnost dluhů tyto osoby: 

Petra Ftáčníka, Lukáše Hladíka, Romana 
Machovského, Zdeňka Machovského, Jaroslava 
Oslzlu, Martina Oslzlu, Zdeňka Víru, Miroslava 
Vodáka

 schvaluje vystavení platebních výměrů 
s navýšením o 100 % základní částky poplatku za 
svoz a likvidaci komunálního odpadu a navýšení 
poplatku za psa o 100 % ke dni 1. 5. 2007 všem 
poplatníkům, kteří své závazky neuhradí do 
30. 4. 2007.

 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
o jeden rok níže uvedeným nájemnicím:

Denise Blažkové, bytem U Trojice 862, 
Zuzaně Vírové, bytem Sportovní 209, 
 schvaluje panu Václavu Pavelkovi, bytem 

Dolní 95, Tlumačov, povolení vjezdu a parkování 
osobního vozidla na pozemku p.č. st. 46/3 v k.ú.,

 schvaluje dohodu o uložení inženýrských 
sítí – kanalizační přípojky pro stavbu RD na 
pozemku p.č. 737/10, ul. U Trojice, Tlumačov.

 schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1/2007 mezi objednatelem Obcí Tlumačov 
a zhotovitelem DIPS Zlín, spol. s r.o., který 
zejména řeší sanaci a zvýšení únosnosti zemní 
pláně a objednatelem dodatečně požadované 
dodávky a práce, které jsou specifi kované v pří-
loze Dodatku č. 1.

 pověřuje starostu obce podpisem Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2007, kterým se mění 
celková cena díla na 3 674 505 vč. DPH.

 schvaluje předložený pořadník na obsazení 
obecních bytů dle Zásad hospodaření s bytovým 
fondem v majetku obce Tlumačov

schvaluje přijetí nové pracovnice na dohodu 
o pracovní činnosti v rozsahu 4 hodiny/den na 
úklid budovy obecního úřadu č.p. 440. 

 schvaluje předložené Zásady pro použi-
tí prostředků sociálního fondu obce Tlumačov 
s účinností od 18. 4. 2007.

 schvaluje s účinností od 1. 4. 2007 Spisový 
a skartační plán dle předloženého návrhu.

 schvaluje vnitřní směrnice pro provedení 
inventarizace.

 schvaluje vnitřní směrnice o způsobu 
účtování a evidenci dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku.

 schvaluje podání žádosti o podporu na 
zpracování žádosti o dotaci z fondů EU – ROP 
na projekt „Integrovaný objekt sociálních služeb 
a veřejné správy“.

Rada obce Tlumačov na svém jednání 
dne 30. 5. 2007 přijala tato usnesení:

 schvaluje p. Janu Šindlerovi pronájem po-
zemku p.č. 450 o výměře 970 m2 v k.ú. Tlumačov 

 schvaluje smlouvu o zřízení práva obdobné-
ho věcnému břemeni na realizaci terénních úprav 
na pozemcích p.č. 779/25 a 2670/1 v k.ú. Tlumačov 
se společností Českomoravský cement, a.s., 

 schvaluje dohodu o uložení inženýrských sítí:
- vodovodní přípojka a přípojka dešťové kana-

lizace s p. Janem Vrbou, Okrajová 454, 763 14 
Zlín 

- vodovodní přípojka a kabelové vedení NN 
s manžely Václavem a Petrou Hánovými, Wol-
kerova 1181, 768 24 Hulín
 pověřuje oddělení stavební a majetku OÚ 

Tlumačov – v případě dalších žádostí jiných žada-
telů o uzavření dohody o uložení inženýrských 
sítí – vyřídit předmětnou žádost bez projednání 
v Radě obce Tlumačov.

 neschvaluje záměr pronájmu obecní studny 
nacházející se na pozemku p.č. 2453/1 v k.ú. Tlu-
mačov na Moravě pro odběr užitkové vody. 

 ukládá obecnímu úřadu v termínu do 30. 9. 
2007 předložit přehled neuhrazených platebních 
výměrů za léta 2004, 2005, 2006.

schvaluje předloženou žádost TJ Sokol Tlu-
mačov, oddíl kopané o prominutí poplatků ze 
vstupného na všechna mistrovská utkání odehra-
ná na domácím hřišti v roce 2007 a dále schva-
luje prominutí poplatku ze vstupného z pořádané 
taneční zábavy dne 6. 7. 2007.

 schvaluje poskytnutí neinvestičního transfe-
ru ve výši 5 000 Kč Domu pokojného stáří Neda-
šov.

 neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
v domě č.p. 630 o jeden rok, pí Ivaně Machovské, 
Sportovní 698, Tlumačov z důvodu neuhrazených 
splatných závazků vůči obci..

 schvaluje přijetí pracovníků Jiřího Macha-
ly a Přemysla Valouška do trvalého pracovního 
poměru 

 schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové 
plochy dne 8. června 2007 pí Martě Němcové, 
Jílová 4578, 760 05 Zlín:

 schvaluje nájemné vč. el. energie ve výši 
1 500 Kč.

 schvaluje krátkodobý pronájem asfaltové 
plochy v ul. Sportovní za účelem pořádání kul-
turní akce – taneční zábavy v termínu 6. červen-
ce 2007 pro pořadatele akce TJ Sokol Tlumačov, 
oddíl kopané:

 schvaluje nájemné vč. el. energie ve výši 
1 500 Kč

 schvaluje zprostředkování bezplatného 
pronájmu sokolovny v termínu 6. července 2007 
pro TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané pro případ 
nepříznivého počasí.

 schvaluje bezplatný pronájem Klubu na 
Zábraní č.p. 863 v termínu 5. 5. 2007 na akci sou-
těž Mladých hasičů v požárním útoku „O pohár 
obce Tlumačov“

 schvaluje zprostředkování bezplatného pro-
nájmu sokolovny na den 13. 5. 2007 pro Sdružení 
rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Tlumačov na 
oslavy Dne matek.

 schvaluje zprostředkování bezplatného 
pronájmu sokolovny v termínu 22. – 23. 9. 2007 
pro ZO ČZS Tlumačov za účelem pořádání výsta-
vy ovoce, zeleniny a květin. 

 schvaluje předložený odpisový plán na rok 
2007 pro Základní školu a pro Mateřskou školu.

 bere na vědomí informace poskytnuté 
Ing. Janským ve věci Generel zeleně obce Tlu-
mačov a ukládá komisi zemědělské a ŽP zpra-
covat koncepci údržby a výsadby pro rok 2008 
a 2009.

 seznámila se s nabídkou Mgr. Josefa Petra 
ze dne 16. 5. 2007 o bezplatném zhotovení památ-
níku k historickým událostem roku 1866 a dopo-
ručuje ZO schválit realizaci tohoto projektu.

 schvaluje umístění odkazu na on-line vysí-
lání Televize Zlínsko na internetové stránky obce 
Tlumačov (www.tlumacov.cz) za fi nanční úhradu 
ve výši 500 Kč za každý započatý měsíc.

 TJ Sokol Tlumačov, oddíl kopané 
10.000 Kč – přípravka
 TJ Sokol Tlumačov, oddíl odbíjené

13.000 Kč – 80. výročí založení místní 
odbíjené 
 Historický spolek Tlumačov 

18.000 Kč – údržba a nákup strojů
 ZO Český svaz chovatelů

2.000 Kč – vakcinace, manipulační poplatek
 Naděje Otrokovice 

5.000 Kč – provoz soc. zařízení
 MÚ Otrokovice, odbor sociální 

2.000 Kč
 DC MUCHTAR Tlumačov 

1.000 Kč – doprava, pronájem šipkového 
automatu
 DC MIX CLUB Tlumačov 

1.000 Kč - doprava, pronájem šipkového 
automatu
 ČMS chovatelů pošt. holubů 

5.000 Kč – oprava a údržba mobilní buňky 
a klubovny

Rada obce schválila na svém jednání 
21.2.2007 spolkům a neziskovým 
organizacím, které dlouhodobě pracují 
s mládeží do 18 let veřejnou fi nanční 
podporu z rozpočtu obce:

Rada obce schválila na svém jednání 
21.2.2007 poskytnutí neinvestičního 
transferu z rozpočtu obce na rok 2007 
níže uvedeným neziskovým organiza-
cím a spolkům:

 bere na vědomí zadání projektové doku-
mentace pro stavební povolení Ing. Karlu Šauro-
vi pro akci „Stavební úpravy suterénních prostor 
staré budovy ZŠ Tlumačov“ za celkovou cenu vč. 
DPH 24 990 Kč.

 bere na vědomí informace podané staros-
tou obce o stavu šetření trestního oznámení ze 
dne 2. 3. 2007 a schvaluje podání stížnosti proti 
usnesení Policie ČR.

 schvaluje neinvestiční transfer ve výši 2 500  
Kč z rozpočtu obce 2007, § 3421 – mládež na 
úhradu dopravy na turnaj žáků do Strážnice dne 
9. června 2007 TJ Sokol, oddílu kopané.
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Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 
kontejneru se směsným komunálním odpa-
dem, protože z nich mohou při rozbití uni-
kat nebezpečné látky. 

Občané Tlumačova mohou bezplatně 
odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvo-
ře v ulici Zábraní 879. Zpětný odběr všech 
použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní 
systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, 
které k tomu opravňuje zápis do Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeného minister-
stvem životního prostředí. Kolektivní systé-
my již druhým rokem smluvně zajišťují celý 
proces, to znamená od vytvoření sítě sběr-
ných míst (s využitím sběrných dvorů) až po 
předání zpětně odebraných elektrozařízení 
fi rmám, které se specializují na jejich ekolo-
gické zpracování a recyklaci. Cílem je separo-
vat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či 

Použité zářivky do popelnice nepatří !!!
nebezpečné látky od ostatního odpadu, který 
končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky 
a další zařízení je fi nancován jejich výrobci 
a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené 
elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich 
nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten 
se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových 
výrobků odděleně od ceny. 

Systém zpětného odběru a ekologické-
ho zpracování elektroodpadu však nemůže 
fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu 
spotřebitelů. „Každý, kdo odevzdá třeba jen 
jednu nefunkční zářivku na místě k tomu 
určeném, to znamená v místě zpětného 
odběru nebo při nákupu nového výrobku 
přímo v prodejně, přispěje k ochranně život-
ního prostředí “. 

Na základě smlouvy o spolupráci, kte-
rou Tlumačov uzavřel s kolektivním systé-
mem EKOLAMP, byly do sběrného dvora 
v ulici Zábraní umístěny speciální kovo-
vé kontejnery, do kterých mohou zdarma 
odkládat použité světelné zdroje nejen 
občané, ale i fi rmy a podnikatelé, kteří 
elektrozařízení používají či shromažďují 
při své podnikatelské činnosti (prodejny, 
elektromontážní fi rmy, menší podniky, 
instituce apod). 

EKOLAMP obci přispívá na nákla-
dy provozu sběrného místa a plně hradí 
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. 
Tím obec ušetří část prostředků ze své-
ho rozpočtu určených na provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem. Obec 
Tlumačov tyto peníze investuje do rekon-
strukce sběrného dvoru v technickém are-
álu Obce Tlumačov a také do zdokonalení 
systému zpětného odběru včetně infor-
mační kampaně a budování nových sběr-
ných míst. 

Milan Žák, 
vedoucí ŽP, údržby a služeb

Maminka, děti, 
tatínek

I když dodatečně, přesto bych chtěl 
poblahopřát všem maminkám, které dru-
hou květnovou neděli oslavily svůj svátek, 
Den matek. Dětem, které oslavily 1.červ-
na Mezinárodní den dětí přeji vše dobré 
a spokojené dětství.

A co tatínci? Dříve se říkalo, že den 
otců je na Josefa, tedy 19. března. Den 
otců ale připadá vždy na třetí červnovou 
neděli. Letos tedy na 17. června. Ať je to 
kdykoliv skutečností je, že děti potřebu-
jí tátu, otce. Potřebují od něj lásku, řád 
a čas. A tak i Vám tatínkové, přeji plnost 
vašeho otcovství každý den neboť: “Mno-
ho mužů má děti, ale málo dětí má otce!“

S blížícími se prázdninami Vám všem 
přeji hodně společných zážitků a načer-
pání nových sil do dalších dnů.

Ing. Antonín Jonášek

Do ZOO za zvířátky
Šestnáctého května jsme se s dětmi 

z Mateřské školy Tlumačov vypravili na výlet 
za zvířátky do ZOO na Lešnou.S napětím 
jsme od rána pozorovali trochu zataženou 
oblohu, protože kvůli nepřízni počasí jsme 
museli už jeden výlet zrušit. Naštěstí se po 
cestě mraky roztrhaly a vykukující sluníč-
ko slibovalo, že nás bude provázet celý den. 
ZOO Lešná nás přivítala celá v novém kabá-
tě. Už od vstupních bran až po celou cestu 
jsme vnímali, že zahrada se opět proti loň-
sku zase o něco vylepšila a že i letos nabídne 
všem návštěvníkům atraktivní podívanou. 
Zvířátka si ráno zrovna pochutnávala na 
zdravé snídani a děti s údivem pozorovaly, 
jak některým z nich chutná zelenina a ovo-
ce. Doufáme,že si z nich vezmou příklad.
Asi nejvíc času jsme strávili u lachtanů, kte-
ré děti se zájmem sledovaly ve vodní lázni, 

jak se rozpustile potápěli a předváděli své 
plavecké umění. Stejně tak nás zaujala nová 
tropická hala, která vyrostla v ZOO během 
necelého roku na místě původního pavilonu 
exotických zvířat. Nese název „YUCATAN“ 
a představuje pestrost deštného pralesa na 
stejnojmenném ostrově. Děti nejvíce zaujala 
zvířata, která se v hale pohybují volně nebo 
jejich pohyb je částečně omezen. Stejně tak se 
jim líbila visutá lávka, kde se nám celá tropic-
ká hala představila z ptačí perspektivy.

Unaveni, ale spokojeni a plni nových 
zážitků jsme se vraceli z vydařeného výletu 
do ZOO Lešná. Šestého června jsme byli na 
celodenním výletě za indiány ve westerno-
vém městečku v Boskovicích.

Hana Janoštíková
Ředitelka MŠ Tlumačov

Děti na hřišti v MŠ
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Přestože máme před sebou ještě pár dní 
té nejnáročnější práce, konec školního roku 
se nezadržitelně blíží. Pracovní nasazení 
žáků s každým slunečným dnem klesá a na 
nás všech je cítit, že právě končící rok patřil 
bezesporu k těm nejnáročnějším.

V těchto dnech vrcholí fi nální práce na 
ŠVP (školní vzdělávací program), který 
vstoupí v platnost od 1. září 2007. Pro žáky to 
bude znamenat, že budoucí prváčci a šesťáci 
se začnou učit podle nového vzdělávací-
ho programu, který jsme pracovně nazvali: 
„Škola zdravého životního stylu“. Základní 
myšlenka „zdravého stylu života školy“ spo-
čívá ve společně přijaté fi lozofi i vést žáky ke 
zdravým návykům, přístupům, postojům 
k životu a k jeho smysluplnému naplňování.

Mezi nejvýznamnější změny bude patřit 
zvýšení hodinové dotace pohybových akti-
vit, jak tělesné výchovy, tak posílení oblasti 
volitelných předmětů zaměřených na sport 
a tělesné aktivity. 

V učební nabídce se objeví nové před-
měty (např. dramatická výchova, výchova 
k občanství, pohybové a míčové hry, kon-
verzace v CJ, kurz soběstačnosti, ruční tvůrčí 
činnosti a dal.). Škola se bude v rámci pro-
jektového vyučování zaměřovat na proble-
matiku zdraví, správných návyků, duševní 
hygieny, významu pohybu pro zdravý vývoj 
dítěte a na další související oblasti.

Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, 
že nedochází ke změnám převratným, které 
by dramaticky měnily styl práce školy a žáci 
by se jich měli obávat. 

V našem pojetí se bude jednat zejména 
o zkvalitnění vzdělávací nabídky v souvislos-
ti se zaměřením na velmi významnou oblast 
života člověka - zdraví.

K problematice ŠVP se vzápětí podrob-
něji vyjádří některá z koordinátorek ŠVP 
v okamžiku fi nálního zapracování do orga-
nizačního schématu školy.

Školní rok, který v těchto týdnech končí 
byl však nejen pracovně mimořádně nároč-
ný, byl také rokem řady úspěchů.

Žáci školy pod vedením svých učite-
lů dosahovali letos na významná umístění 
v soutěžích a olympiádách. Mezi nejvý-
znamnější úspěchy patří: účast v celostát-
ním fi nále dopravní soutěže, 2. místa obou 
žákovských družstev v Okresní fl orbalové 
lize, umístění v LA soutěži družstev - Otro-
kovický lehkoatletický čtyřboj, umístění 
v literárních a pěveckých soutěžích a další 
i méně významné reprezentace.

V této souvislosti bych čtenáře odkázal 
na webové stránky školy na adrese www.
zstlum.zlinedu.cz, na které najdete spoustu 
informací o jednotlivých soutěžích a akcích 
včetně fotomateriálu. 

Školní rok lze z tohoto pohledu hodnotit 
jako jeden z velmi úspěšných a pedagogicky 
zdařilých. Na druhou stranu ne všechno se 
nám ve škole daří stoprocentně zvládat a pří-
padně i zlepšovat.

Stále častěji se setkáváme s postoji něk-
terých rodičů, kteří místo toho, aby své děti 
motivovali k většímu úsilí a snaze vyniknout, 
podporují jejich slabý zájem a často i nezá-
jem o školní práci. Snad si ani neuvědomují, 
že ze svých dětí vychovávají „ šedý průměr“, 
který ač by měl nadání a předpoklady, zanik-
ne ve ztracenu anonymity davu.

Naštěstí je takových rodičů jen zanedba-
telná menšina, která není schopna ovlivnit 
pozitivně smýšlející většinu, která chce ze 
svých dětí vychovat občany poctivé, pro-

Konec školního roku na dohled …

Ekologický den
Organizace spojených národů (OSN) 

vyhlásila celosvětovou kampaň, s názvem 
„Miliarda stromů pro planetu Zemi“. Tato 
kampaň má za cíl vysadit miliardu stro-
mů po celém světě a tak přispět ke zlepše-
ní životních i klimatických podmínek na 
Zemi. Myšlenky této kampaně padly v naší 
tlumačovské škole na úrodnou půdu, a pro-
to se všichni pedagogové i žáci sešli v úterý 
24. dubna před školou, aby společně proži-
li Ekologický den. Po slavnostním zahájení 

ředitelem školy a starostou obce jsme se ode-
brali na školní hřiště, kde probíhala výsadba 
stromů jednotlivých tříd. Každá třída naší 
školy vysadila jeden strom, což přesně odpo-
vídalo plánu vysadit celkem 9 platanů javoro-
listých, které by měly v budoucnu přispět ke 
zlepšení prostor okolí školy a také zastínit 
částečně školní hřiště, kde žáci naší školy trá-
ví hodiny tělesné výchovy. Práce šla žákům 
i učitelům rychle od ruky a s pomocí pracov-
níků obce Tlumačov se nám podařilo náš úkol 
úspěšně zvládnout. Někteří mladší žáci z prv-
ního stupně sice měli ze začátku strach, jak 
tuto náročnou práci sami zvládnou, ale poté, 

co se k nim přidali žáci z vyšších ročníků se 
tyto obavy ukázaly jako zbytečné.

Po dokončení výsadby jsme se rozdělili 
na několik skupin. Některé skupiny se zapo-
jily do ekosoutěže, jiné se vydaly do obce 
Tlumačov, kde sbíraly odpadky do připra-
vených plastikových pytlů. Po určité době 
se všichni vystřídali, ty skupiny, které sbíraly 
papírky, šly soutěžit a naopak. V ekosoutěži 
dosáhlo nejlepšího umístění družstvo ve 
složení: Bubáková, Komárová, Procházková, 
Ulman a Machalová. Toto družstvo úspěšně 
prošlo všemi čtyřmi stanovišti naší ekosou-
těže, kde žáci poznávali různé druhy rostlin, 
živočichů a odpovídali na otázky týkajících 
se ekologických jevů v blízkém i vzdáleném 
okolí. Po skončení soutěží i celého programu 
Ekologického dne bylo možno vidět ve tvá-
řích většiny účastníků spokojenost.

Tímto dnem však všechno teprve zača-
lo, protože vysazené stromy potřebují naši 
péči pro svůj správný růst a vývoj. I tohoto 
úkolu se naši žáci dobře a s nadšením cho-
pili, někteří z nich chodí vysazené stromy 
zalévat ve svém volném čase každý den. 
Doufejme, že jim to vydrží a stromy dobře 
porostou, aby tak mohly v budoucnu při-
pomínat, že se našim žákům podařilo udě-
lat něco dobrého nejen pro sebe, ale i pro 
životní prostředí. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří tuto akci jakýmkoliv způsobem podpořili. 

Mgr. Vlastimil Vajďák

spěšné a ve své profesi úspěšné.
Pro příští školní rok plánujeme několik 

drobných personálních změn, jak v oblasti 
vzdělávací, tak v oblasti hospodářsko pro-
vozní. Pevně věřím, že změny nijak význam-
něji neovlivní hladký chod školy a průběh 
vzdělávání našich žáků.

V průběhu prázdnin připravujeme ve 
spolupráci se zřizovatelem několik význam-
ných opatření, které by měly pozitivně ovliv-
nit pracovní klima školy: 

■ interiérové převybavení IV. tř. školním 
nábytkem včetně maleb a nátěrů, dokonče-
ní úprav stěn v tělocvičně – polepy koberci, 
stavební úpravy v prostoru šaten II.st. včetně 
výměny oken

■ pokračování ve výměně oken ve prosto-
rách ŠJ a sborovny, rozsáhlá údržba střechy 
na přístavbě školy, ozdravné malby a nátěry

S politováním konstatuji, že plánovaný 
rozsah údržby je spíše náročný fi nančně, než 
svým rozsahem. Doufejme, že v budoucnu 
budeme mít šanci rozsah investic zachovat, 
popř. ještě rozšířit.

Závěrem bych chtěl všem svým spolupra-
covníkům poděkovat za jejich osobní podíl 
na zkvalitnění práce školy, který během toho-
to školního roku odvedli. Nesmírně si vážím 
jejich obětavosti a ochoty dát své práci něco 
navíc, ať už se jedná o čas, nebo o práci nad 
rámec nutných povinností. K poděkování 
připojuji i přání příjemně strávené dovolené, 
kterou si letos všichni opravdu zaslouží.

Našim žáků přeji, aby výsledek jejich 
práce na konci školního roku alespoň troš-
ku odpovídal jejich představě o závěreč-
né podobě vysvědčení. Ale snad ještě víc 
jim přeji pěkné prázdniny plné pohody, 
odpočinku, zážitků a momentů, které je 
mohou“nastartovat“ do nového školního 
roku, plného zdravého životního stylu. 

Mgr. Robert  Podlas

 Žáci při výsadbě stromů
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Úspěchy v literární soutěži
Město Otrokovice vyhlásilo v únoru 

letošního roku v rámci projektu Komunitní 
plán sociálních služeb na Otrokovicku lite-
rární soutěž na téma „Pomoc lidem starým, 
zdravotně postiženým, nezaměstnaným“. 
Tato soutěž byla určena žákům základních 
škol. 

Naše škola do soutěže po užším výběru 
zaslala pět prací, v nichž se žáci zamýšleli 
nad životy starých, či postižených lidí. Psa-
li hlavně o tom, co pro takovéto lidi dělají 
a byli by schopni udělat. 

Soutěžilo se v kategorii 4. – 6. ročníků, 
kde porota posuzovala 10 prací. V kategorii 
7. – 9. ročníků bylo hodnoceno 17 příspěv-
ků. Práce našich žáků celou porotu zaujaly, 

Předběžná nabídka 
kroužků DDM 

Školní rok 2007/2008
 Kroužky sportovní: 

Aerobik s Hankou, Team aerobik, Taneč-
ky, Žabičky, Mažoretky, Sálová kopaná, 
Florball, Sporťák, Kondiční gymnastika, 
Rybářský kroužek, Střelecký kroužek, 
Volejbal, Cyklokroužek

 Estetické kroužky: 
Kreativ klub, Formičky, Keramika, Tvoří-
nek, Divadýlko za školou

 Ostatní: 
Sluníčková školička, Všeználek, Volňá-
sek, Fantazy klub
Přihlášky a podrobnější informace budou 
v měsíci září v DDM Sluníčko Tlumačov

Finále aerobiku v Praze - náročné, ale stálo to za to!!!
V sobotu 19.5.2007 byl pro všechny z aero-

biku velkým dnem. Brzké ranní vstávání niko-
ho neodradilo. Vyrazili jsme na fi nále v aero-
biku „Děti fi tness“, které se konalo v Praze 
Hostivaři. Tentokrát nám již nestačil jen auto-
bus, ale museli jsme přibrat i mikrobus, pro tak 
velký počet účastníků. Do Prahy se probojova-
la všechna družstva z kroužků aerobiků DDM 
Sluníčko Otrokovice, středisko Tlumačov ze 
semifi nálového kola, které se konalo v Otroko-
vicích. Dobrá nálada a bojovnost o co nejlepší 
výsledek vládla po celou dobu cesty v autobu-
se. Příjezd do Prahy, registrace a hurá do haly. 
Nervozita začala stoupat. Krásné kostýmy 
a hojnost družstev ve všech kategoriích. „Kdo 
je s námi v kategorii?“ „Znáte to družstvo?“ „Ti 
jsou s námi?“ To znělo neustále z úst našich 
dětí.

Soutěž byla zahájena nejmladší kategorií 
Školička 4 – 6 let. V této kategorii jsme neměli 
žádné zastoupení. Ale už ti nejmenší ohromili 
svými sestavami a cvičením. Nyní kategorie 
Přípravka 7 - 9 let. Slavnostní nástup a mezi 
těmito družstvy, byla i naše dvě a to Servír-
ky a Indiáni. Servírky startovaly jako čtvrté. 
Na soutěž jsme připravili spoustu rekvizit 
a vytvořili prostředí kavárny, ve které vystu-
povali i hosté a číšník Martin, který je obslu-
hoval. Děvčata zacvičila sestavu velmi dobře 
a i moderátor podotkl: „Tak to byla reality 
šou.“ V této kategorii bylo 19 družstev. Indiáni 
vystupovali s číslem čtrnáct. Pro většinu z nich 
to byla premiéra na tak velkých závodech. 
Zvládli to však velmi dobře. Pětičlenná poro-
ta hodnotila jak choreografi i, tak provedení, 
kostýmy, synchronizaci a celkový dojem. Při 
vyhodnocování byli všichni netrpěliví. Vyhod-
nocení probíhá vždy od posledního místa, což 
je velmi napínavé. Indiáni skončili na 18. místě 
a Servírky se probojovaly mezi deset nejlepších 
týmů a skončily na 9.místě. Jedna kategorie 
je za námi, ale napětí je pořád velké, protože 
máme v soutěži ještě dvě naše družstva.

Začíná kategorie Mladší 10 – 13 let, která 
má největší obsazení. Pestrost a nápaditost 
sestav, které probíhaly jedna za druhou, všech-
ny ohromila. Soutěžilo zde 33 družstev a mezi 
nimi i naši Mušketýři, kteří soutěžili s čís-

lem třináct. Bude šťastné nebo ne? Poslední 
povzbuzení a hurá na plochu. Jedeme!!! „Jeden 
za všechny, všichni za jednoho“, se rozeznělo 
halou. Všichni do toho dali maximum. Křik, 
úsměvy, stejné pohyby, dokonalá synchroni-
zace… Mušketýři vyburcovali celou halu a jak 
moderátor po vystoupení zhodnotil: „Tak to 

byla nádherná podívaná.“ A je to za námi, ale 
ještě nás čekala dlouhá doba a spoustu družs-
tev, než přišlo vyhodnocení. Tato kategorie 
probíhala dvě hodiny. 

A je tady vyhodnocení. Opět se čte od 
posledního místa, tentokrát od 33. Doufali 
jsme, že se umístíme mezi nejlepšími deseti 
týmy. Semknuté ruce všech z družstva a čeká-
ní. Zase nás nepřečetli, napětí by se dalo krájet. 
Už je zde nejlepší desítka. Páté, čtvrté… a je to 
tady. Jsme mezi nejlepšími třemi !!! Řev, slzy, 
radost… To vše zde probíhalo. Mušketýři zís-
kali v celorepublikovém fi nále krásné 3. místo.

Rychle se zkoncentrovat a připravit na 
poslední soutěžní vystoupení. Tentokrát nás 
čekala kategorie Početná družstva, ve které 

jsme vystupovali se sestavou Tlumačovská 
kapela. V této kategorii soutěžila pouze čtyři 
družstva, ale všechna na výborné úrovni. Pro-
to nenecháváme nic náhodě a jdeme do toho 
naplno. Na některých je znát již velká únava po 
8 hodinách soutěžení. Tato kategorie proběh-
la rychle a je tady vyhodnocení. Jen ať nejsme 

poslední, probíhalo hlavami dětí i dospělých 
z našeho fan clubu. Hurá! Jsme opět mezi nej-
lepšími třemi. Napětí z nás padá a čekáme, jaké 
místo jsme vybojovali. Tlumačovská kapela 
získává krásné 2.místo. 

Tlumačov se stal nejúspěšnějším týmem 
z celé Moravy a odvážel si 2 poháry. Byla to 
vyčerpávající, ale krásná sportovní sobota.

Chtěli bychom poděkovat všem za podpo-
ru a také rodičům, kteří s námi prožívali atmo-
sféru závodů přímo v hale v Praze. 

Hana Hlobilová
Pedagogická pracovnice DDM Sluníčko

o čemž svědčí jejich velmi dobré umístění. 
Mezi mladšími soutěžícími se na 3. místě 
umístila Ivana Halířová z 5. ročníku a post 
nejvyšší, 1. místo vybojoval Tomáš Hink 
z 6. ročníku. Naši školu nezahanbili ani 
žáci vyšších ročníků, neboť i ti bodovali – 
3. místo patřilo Zuzaně Kyticové z 9. roční-
ku a 2. místo Ondrovi Ševelovi ze 7. ročníku 
naší školy. Tito úspěšní „literáti“ své práce 
minulý týden prezentovali na 5. veřejném 
setkání projektu KPSS a zde byli i odměněni 
věcnými dary

Zapojení žáků do této soutěže nás velmi 
těší a všem, kteří byli více či méně úspěšní, 
gratulujeme. 

Mgr. Leona Jirušková
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Hodnocení činnosti DDM Sluníčko 
a úspěšnost našich kroužků

V tomto školním roce začalo pracovat 
v DDM Sluníčko, středisko Tlumačov 23 zájmo-
vé útvary pod vedením 2 interních a 15 exter-
ních pracovníků. Velký zájem z řad dětí a mlá-
deže je hlavně o sportovní kroužky, kterých je 
v tomto školním roce široká nabídka. Také zde 
probíhají kroužky estetické a několik kroužků 
s různým zaměřením. 

Do zájmových útvarů pravidelně dochází 
283 účastníci, kteří se sjíždí nejen z Tlumačova, 
ale také blízkého okolí.

O kvalitě kroužků svědčí nejen zájem z řad 
dětí a mládeže, ale také vynikající výsledky. 
Kroužky aerobiku tento rok získaly spoustu 
předních umístění nejen z okolních soutěží, ale 
i na celorepublikovém fi nále. Nejmladší děti 
navštěvující MŠ se sestavou „Duchové“ získaly 
v Tlumačově - 3.místo.

Mladší děti 1.- 4. tříd se sestavou „Indiáni“ 
vybojovali v Tlumačově - 3.místo, Uh.Hradiště 
- 2.místo, Veselí nad Moravou- 3.místo, Otro-
kovice - 8.místo a postup do Prahy, fi nále Praha 
- 18.místo. 

Družstvo „Servírky“ děti 2.-5.tříd. Tluma-
čov - 1.místo, Uh.Brod - 3.místo, Uh.Hradiště - 
1.místo, Otrokovice - 4.místo a postup do Prahy, 
Praha - 9. místo.

Družstvo „Mušketýři“ děti 4 – 9. tříd. Tlu-
mačov – 1.místo, Veselí nad Moravou – 3.místo, 
Otrokovice – 1.místo a postup do Prahy, Praha 
- 3. místo z 33 družstev.

Družstvo „Tlumačovská kapela“ děti z MŠ 
– 9.tříd. Tlumačov – 2.místo, Uh.Brod – 3.místo, 
Otrokovice – 5. místo a postup do Prahy, Praha 
2. místo.

Výbornou reprezentaci a velmi kvalitní 
výkony předváděly všechny děti na každých 
závodech. Byla radost je sledovat, jak se vzá-
jemně podporují a prožívat s nimi jak smutek, 
tak velkou radost. A tento rok to byly opravdu 
nervy!!! 

Úspěšně si vedli také chlapci a jedna dívka 
z kroužků fl orballu pod vedením Mgr.R.Podlase. 
Trénují zde dvě skupiny a to družstvo mladší, 
děti 1. - 5. tříd a družstvo starší, žáci 6. – 9.tříd. 
Děti se zúčastnily několika fl orbalových turnajů, 
kde získaly velmi pěkná umístění. Na Vánoč-
ním turnaji v Otrokovicích vybojovali 4.místo 
a 2.místo, v Otrokovicích na Mikulášském tur-
naji získali krásné 3.místo. Během celého školní-

ho roku se obě družstva zúčastňovala otrokovic-
ké fl orbalové ligy. Výborné výkony našich dětí 
přinesly družstvu v kategorii 4.-5.tříd 2.místo 
a družstvu 6.-7.tříd také 2.místo. Blahopřejeme!

Nesmíme opomenout také výtvarné kroužky, 
které se účastní a vystavují své práce a výrobky 
na různých výstavách a také se prezentují ve 
výtvarných odborných časopisech. 

Chtěli bychom poděkovat všem vedoucím 
kroužků, kteří věnují kus svého volného času 
právě dětem a snaží se je naučit něco nového 
a předat jim své zkušenosti. Velmi si Vaší práce 
vážíme!!! Děkujeme.

Rádi bychom uvítali zajímavé nápady i pro 
další činnost a získali další zapálené vedoucí pro 
nové kroužky. Chcete –li s námi spolupracovat, 
rádi vás přivítáme. 

Také bychom chtěli poděkovat všem rodi-
čům, kteří nám pomáhají jak při různých akcích 
DDM, tak při účasti na soutěžích. Jste podporou 
a oporou jak pro děti, tak i pro nás vedoucí.

Musíme poděkovat i za fi nanční pomoc. Díky 
žádosti o grant na Zlínský kraj jsme v minulém 
roce získali fi nanční částku 255.000 Kč, kterou 
jsme použili na vybavení DDM a nákup jak 
výtvarných, tak sportovních pomůcek, což nám 
umožňuje obohacení činnosti a větší atraktiv-
nost kroužků. 

Těší nás také velká podpora činnosti DDM 
ze strany obce Tlumačov. Do budoucna, za její 
fi nanční podpory a získání grantu opět ze Zlín-
ského kraje, tentokrát částky 130.000 Kč, bychom 
chtěli vybudovat ve sklepních prostorách ZŠ 
„Čajovnu“ pro mládež. Ta by byla v odpoledních 
hodinách volně přístupná pod dohledem vedou-
cího. Plánujeme zde možnost si zahrát kulečník 
nebo stolní fotbálek. Budete zde moci pracovat 
na počítači s volně přístupným internetem nebo 
si jen tak posedět a popovídat s kamarády. To 
bude záležet na Vás, jak budete chtít trávit svůj 
volný čas. V této částce je zahrnuto i vytvoření 
zrcadlové místnosti v prostorách DDM, která 
bude plně využívána mnoha kroužky a bude též 
sloužit ke cvičení různých tanečních skupin. 

Ještě jednou děkujeme všem vedoucím 
kroužků, sponzorům, rodičům a pomocníkům. 
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Hana Hlobilová
pedagogická pracovnice DDM Sluníčko

Májové oslavy v Tlumačově před 25 lety
Výpis z Tlumačovské kroniky – květen 1982 (zaznamenal tehdejší kronikář B. Janečka)
1.máj – v 8 hodin budíček hudbou z místního rozhlasu, v 9 hodin řazení průvodu, pak 

slavností projev zástupce Okresního národního výboru Gottwaldov, zdravice zástupců 
Sovětské armády z Olomouce, průvod dětí, pracujících, krojovaných skupin a alegorických 
vozů. Po manifestaci zábavný program v parku. V sále Plemenářského podniku byla výstava 
zájmové činnosti a lidové tvořivosti místních občanů. Pro děti Lunapark. Nakonec sportovní 
utkání.

5. květen – uspořádána oslava 37. výročí osvobození Tlumačova, spojená s pietním aktem 
položení věnce k pomníčku padlého rudoarmějce. Následoval kulturní program k výročí 
osvobození.

9. květen – ke Dnu osvobození byl pořádán Tělovýchovnou jednotou Sokol tradiční Tur-
naj v odbíjené o pohár MV KSČ.

Mgr. Jiřina Rýdlová, kronikářka obce

V roce 2008 bude v tlumačovské far-
nosti udělována svátost biřmování. Tato 
svátost je nezbytná, má-li být někdo 
kmotrem při křtu dítěte. Biřmování bude 
předcházet roční příprava, první setkání 
se uskuteční ještě do prázdnin. Zájemci 
se mohou přihlásit na tel. 604 367 327 
nebo na adrese myslocovice@volny.cz. 

P. Jan Vavřinec Černý

BIŘMOVÁNÍ

Noc s Andersenem
Do „Noci s Andersenem“ se zapojují již 

sedmý rok české knihovny a snaží se vzbudit 
zájem dětí o knihu a dětské čtenářství v dnešní 
přetechnizované době, která dětské četbě pří-
liš nepřeje. Letos se připojila poprvé i naše tlu-
mačovská knihovna. Z pátku 30.3. na sobotu 
31.3. přišlo nocovat do naší knihovny 15 dětí 
ve věku 7 až 12 let. Byla pro ně připravena noc 
plná překvapení, kouzel a pohádek. U vchodu 

je přivítaly pohádkové postavy – královna, 
Mach a Šebestová. Po zabydlení  v knihovně 
se děti pustily do výroby lucerniček, se který-
mi se vypravily na pochod broučků nočním 
Tlumačovem. Po příchodu se všichni posilnili 
připravenou svačinou, při které je překvapil 
příjezd policistů z Otrokovic, kteří hledali 
ztraceného Andersena. Děti sice tvrdily, že 
mezi nimi Andersen není, ale policisti jim 
nevěřili a raději si vše ověřili sejmutím otisků 
prstů od všech dětí. Malí nocležníci si potom 
prohlédli výstroj policie i vybavení policejní-
ho auta. Po rozloučení s policií děti dostaly za 
úkol vyhodnotit nejlepší koláč, které ochotně 
napekly maminky. Dalším překvapením byl 
příchod samotného pohádkáře Hanse Christi-
ana Andersena, který dětem přinesl kouzelný 
strom „Pohádkovník“, Děti ho společně zasa-
dily v sobotu ráno v blízkosti knihovny. Strom 
je kouzelný a každý rok přinese dětem novou 
pohádku. Pohádkář se nemohl dlouho zdržet 
a číst dětem pohádky, protože musel navštívit 
ještě spousty knihoven. Proto sebou přivedl 
kouzelnou babičku, která četla dětem pohád-
ky. Po pohádkách šly děti hledat poklad Ledo-
vé královny a pak se připravovaly na diskotéku 
upírů. Ale to už byla noc a ti menší šli poslou-
chat pohádku ve svých spacácích a ti větší 
chatovali v PC učebně s ostatními nocležníky 
v knihovnách. Potom všichni spokojeně usnu-
li v knihovně, v království knížek. Ráno děti 
posnídaly a spokojeny odcházely domů.

Daniela Králová

 Účastníci hodnotili nejlepší koláč
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Představujeme 
vám…

Vážení a milí čtenáři,
od tohoto čísla červnových Tlumačovských 

novinek vám chceme postupně představit 
významné fi rmy v naší obci. Jako první jsme 
oslovili ředitele fi rmy Dura-Line CT s.r.o., 
pana Ing. Jaroslava Šuranského. Firma se zabý-
vá vývojem, výrobou a prodejem plastových 
potrubních systémů a příslušenství k nim.

Firma Dura-Line CT s..r.o. vznikla dne 
23.7.1993 jako společný podnik české akciové 
společnosti Compuplast Technology a americ-
ké společnosti Dura-Line Corporation vlastně-
né nadnárodní společností Jordan Industries 
Inc. Čtrnáct let pracuje úspěšně v podmínkách 
dynamického prostředí tržní ekonomiky na úze-
mí obce Tlumačov i celé ČR. 

„Společnost jsme zakládali hlavně proto, že 
evropský telekomunikační sektor nastupoval 
proces tzv. digitalizace“, vysvětluje prvotní pod-
nikatelský záměr Ing. Šuranský. „Projekt dával 
příležitost pro uplatnění i nám, kteří jsme pra-
covali v oblasti zpracování plastů a to vývojem 
a výrobou chrániček optických kabelů“. 

Tlumačov nebyl vybrán pro vybudování fi r-
my náhodně. Rozhodnutí bylo naprosto nepro-
zaické: strategické důvody. Dosažitelnost poten-
ciálních trhů střední a východní Evropy, blízkost 
Slovenska, Rakouska, Polska apod. Byla zde 
i možnost dále rozšiřovat fi rmu, budovat nové 
výrobní i skladové prostory.

V letech 2002-2004 zaznamenala fi rma 
výrazné snížení zájmu o své produkty (dokon-
čení výstavby panevropských sítí). Ale již v roce 
2005 a zejména v minulém roce se tlumačovský 
závod vrátil k vysoké dynamice růstu. Důvo-
dem oživení byl dramatický náběh výstavby tzv. 
přístupových sítí především ve skandinávských 
zemích s využitím mikrosystémů vyráběných 
a vyvinutých  místní společností. Zásluhu na 
tom mají, podle slov ředitele, všichni zaměst-
nanci, zejména však obchodní oddělení a pra-
covníci technologického výzkumu. V posledně 
jmenovaném oddělení pracují lidé s 10-20letou 
praxí v bývalém výzkumném ústavu gumáren-
sko-plastikářském. Jejich znalosti si cení nejen 
tlumačovské vedení, ale i majitelé v USA. Firma 
prošla zásadní přestavbou výrobních zařízení 
a proběhla i technická zaškolení nových pracov-
níků pro náročnější výrobu mikrosystémů. 

„Dříve jsme vyráběli a prodávali trubky 
o průměrech 25 – 50 mm, které chránily kabely 
větších rozměrů. V současné době nastupují ve 
světě projekty tzv. optické vlákno až do domu. 
V praxi to znamená, že na páteřní telekomuni-
kační síť, která byla v České republice vybudo-
vána, jsou napojováni koneční uživatelé (ban-
ky, závody, státní instituce, domácnosti apod.). 
Optická síť je chráněna mikrotrubičkami o prů-
měrech 3-12mm. Ze současné produkce vyváží-
me 95% do zahraničí a můžu zodpovědně říct, 
že společnost Dura-Line nechybí u žádného 

významnějšího projektu v oboru. Kvalita našich 
výrobků je vysoká, s využitím americké licence, 
jsme konkurenceschopní. Prodejní kanály tvoří 
naši vlastní obchodníci a obchodní zástupci tak-
řka ve všech evropských zemí. Jsou to většinou 
místní lidé se znalostí podmínek a jazyka. K pře-
pravě vyrobeného materiálu používáme přede-
vším silniční dopravu. Cenová relace a časová 
fl exibilita jasně mluví pro autodopravu oproti 
dopravě po železnici“, konstatuje Ing. Šuranský.

AUDAX Group, nový majitel, společnost 
převzal dne 21.3.2007. Už v tomto roce připra-
vuje další nárůst výroby spojený s výstavbou pří-
stupových sítí v projektech nazývaných „posled-
ní míle nebo optické vlákno do domu (FTTH)“. 
Ve vysoce rychlém, bezpečném a kvalitním 
internetu, telefonování po kabelu a ve sledování 
placených televizních kanálů je budoucnost pří-
ležitostí a dalšího působení fi rmy v Tlumačově. 

Firma podle slov pana ředitele neznečišťuje 
životní prostředí obce. Nachází se na periferii 
Tlumačova a produkty, které vyrábí jsou napros-
to ekologicky i zdravotně nezávadné.

Společnost měla v roce 2006 v průměru 
79 zaměstnanců, což byl nárůst o 29 pracov-
níků oproti předcházejícímu roku. Pracují zde 
převážně muži, neboť práce ve fi rmě je fyzicky 
náročnější. Ženy ve společnosti najdete pou-
ze v administrativě. K zamyšlení je klesající 
trend zaměstnanců pocházejících z Tlumačo-
va. V současnosti pracuje ve fi rmě 28 místních 
občanů. Provoz je 4-směnný, průměrná hrubá 
měsíční mzda zaměstnance je těsně pod hranicí 
20 tis. korun. Od pracovníků ve výrobě se nevy-
žaduje vyučení v oboru. Práce v Dura-Line je 
hlavně o zručnosti a pracovní kázni. Produkty se 
vyrábějí na točivých, vyhřívaných vytlačovacích 
strojích a bez přísného dodržování bezpečnosti 
práce se zde neobejdete. Samozřejmě zde vítají 
odborníky se znalostí zpracování plastů a pryže. 

Ing. Jaroslav Šuranský není spokojen s úrov-
ní odborného školství. Na trhu práce mu chybí 
nabídka profesí např. právě pro výrobu v Dura-
Line. „Když přijmeme absolventa z vysoké ško-
ly, tak ho musíme pro naši činnost připravit 
„od A do Z“. Úroveň vysokoškolského vzdělá-
vání podle mého názoru výrazně poklesla. Co 
se týká středních škol, chemická průmyslov-
ka v našem kraji už neexistuje. V učňovském 
školství obor gumař-plastikář také ne. Přitom 
Barum Continental, Fatra Napajedla nebo 
spousta malých nově vzniklých fi rem, takové 
odborníky potřebují. Regionální školství nepre-
feruje obory, jejichž absolventi by našli snadněji 
pracovní uplatnění. Střední školy a univerzity by 
měly dělat marketingové průzkumy a orientovat 

zaměření svých výukových programů, aby jejich 
absolventi nekončili na úřadech práce. Přitom 
gumárensko-plastikářský sektor přináší Zlínské-
mu kraji výrazné tržby. Situace došla už tak dale-
ko, že přemýšlíme o tom, že v rámci sdružení 
plastikářských společnosti tzv. „Plastru“ zřídí-
me něco jako Baťovu školu práce. Jednalo by se 
o projekt, který by měl za úkol alespoň vyškolit 
zájemce o gumárensko-plastikářský obor“.

O své zaměstnance se Dura-Line stará, napří-
klad zde byla nabídka letní dovolené v Chorvat-
sku, pro letošní rok jsou připraveny pobyty ve 
Vysokých Tatrách. Fond FKSP slouží i k proplá-
cení sportovních a jiných společenských akcí. 
Dětem jsou hrazeny letní pobytové tábory. 

Vztahy mezi fi rmou a Obcí Tlumačov jsou 
korektní. Společnost podporuje především spor-
tovní mládežnické činnosti, ale i zdravotnictví 
(obvodní lékařskou i zubní ordinaci), nemocni-
ce (spolufi nancováním přístrojové techniky). 

„Začal jsem podnikat v roce 1991. Bylo to 
krátce po revoluci,“ nechal nás pan Ing. Šuran-
ský trochu nahlédnout do svého osobního živo-
ta. „Jestli bych do toho šel znovu? Náš právník 
sice říká, že už je vykolíkováno (tak jak se kdysi 
rozdělovala půda na Divokém západě), ale já si 
to nemyslím. Příležitosti se rodí pořád. Jejich 
možná méně, ale zase máme daleko více infor-
mací. Musíte však chodit s otevřenýma očima“. 

„Svůj volný čas věnuji dlouholetým koníč-
kům. Je to především sport (fotbal a tenis). Rád 
si něco zajímavého přečtu. Jsem také členem 
zlínského ROTARY klubu, v rámci kterého 
nabízíme pomoc potřebným. Máme zde 3 nos-
né programy: pomáháme dětskému domovu na 
Burešově, seleziánskému klubu ve Zlíně a Piveč-
kově nadaci ve Slavičíně. Členové klubu jsou lidé 
z různých oblastí (lékaři, umělci, ředitelé fi rem, 
faráři, apod.) a to už samo o sobě vypovídá, že 
setkání s nimi jsou vždy zajímavá a mě osobně 
obohacující,“ říká ředitel Dura-Line Ing. Jaroslav 
Šuranský a dodává na závěr: „K naší společnosti 
mám osobní vztah a to nejen díky tomu, že jsem 
ji budoval a byl dříve i spoluvlastníkem. Cítím 
se jako jeden z otců tohoto závodu, hodně mi na 
něm záleží. Univerzalita, pracovitost, zručnost 
a technická způsobilost se u našich lidí neztrati-
la a v zahraničí si jí vysoce cení. Pokud se mohu 
vyjádřit obecně ke zkušenostem ze 14letého 
působení ve společnosti, řekl bych, že jsem asi 
potkal správné lidi. Víte, když se skloubí rozum 
a pracovní schopnosti našich lidí, s pověstným 
americkým tahem na obchod, tak je dán základ 
pro úspěch jakékoliv fi rmy“.

Zpracovala 
Mgr. Jiřina Rýdlová a Renáta Nelešovská

 Vstupní budova Dura-Line CT s.r.o.

 Ing. Jaroslav Šuranský ve své kanceláři
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V letošním roce je 
tomu právě 80 let, co 
se začal v Tlumačově 
hrát volejbal. Tento 
kolektivní sport se do 
naší obce dostal někdy 
kolem roku 1926, kdy 
jej k nám importovali 
dnes již bezejmenní 
pražští studenti, kteří 

jezdívali do Tlumačova na prázdniny. Během 
jednoho roku si tato hra získala mezi místní 
mládeží i dospělými takovou oblibu, že v roce 
1927 (v roce, kdy byla členy místní tělocvičné-
né jednoty Sokol dostavěna sokolovna - cen-
trum společenského, kulturního a především 

Sport

Tlumačovskému volejbalu je 80 let

sportovního života) bylo v okolí nové soko-
lovny zbudováno několik volejbalových hřišť 
– pamětníci uvádějí počet 3 až 4 hřiště – kte-
ré byly v letních měsících odpoledne a v pod-
večer plně obsazeny hráči volejbalu, kteří sem 
přišli po práci a pro zábavu sportovat- zušlech-
tit tělo i ducha. Právě zde byl položen základ 
„zlaté éry tlumačovského volejbalu“. Vyrost-
li zde borci, kteří ve 40. a 50. letech šířili 
slávu a dobývali úspěchy pro barvy Tlu-
mačova. Ze vzpomínek žijících legend tlu-
mačovského volejbalu – pana profesora M. 
Janase, pana Zd. Řediny, pana Ladislava 
Gazdy a profesora L. Janiše – se dozvídá-
me jména hráčů (např. Gazdoš Fr., Wodec-
ký J., Račický Zd., Ředina Zd., Pospíšil In., 
Hrubý O., Široký Vil., Zd. a Př. Valoušek, 
V. Kartousek, M.Janas, později V. Jeleček, 
K. Rozkošný, B. Hora, J. Hulenka, L. Janiš, 
A.Vašků, M. Skopalík, M. Fialka, L. Gazda, 
J. Bednařík, R. Pospíšil a mnozí další), která 
v poválečných letech na Moravě vzbuzovala 
u soupeřů na volejbalových kurtech respekt, 
úctu a uznání. Tato generace dosáhla skvě-
lých výsledků a získala řadu vítězství, ocenění 
a pohárů. Tlumačovský volejbal vychoval ve 
svých řadách hráče, kteří hráli ligové soutěže 
a byli i zařazeni do reprezentačních družstev 
juniorů či dospělých (např. M. Janas, J. Šopa 
nebo M. Pospíšil). 

Vedle úspěšných mužů hrály v Tluma-
čově volejbal i ženy. Mezi první průkopnice 
a zapálené hráčky patřily: B. Čechovská, Zd. 
Janasová, E. Malantová, B. Rozkošná, I. Kar-
tousková a R. Retyková. V 70. a 80. letech na 
ně navázala další generace žen, která hrála 
volejbal nejen pro výsledky, ale i pro potěše-

ní a radost z pohybu. Zde je dobré připome-
nout hráčky: M. Mamicovou, I. Janišovou, 
J. Špačkovou, M. a A. Navrátilovy,  S. Hapalovou, 
J. Vašíčkovou , E. Vrobelovou, J. Musilovou, L. 
Řehákovou, L. Kvardovou, H. Janoštíkovou, 
M. Doleželovou, P. Dočkalovou, J. Gazdovou, 
L. Špačkovou, P. Zahradníčkovou, M. Jando-
vou, O. Svádovou, L. Abrahámovou a mnohé 
další. 

Mužský volejbal v 70., 80. a 90. letech trva-
le udržoval tradici tohoto sportu v obci a svý-
mi soutěžními výsledky i v regionu. Členům 
oddílu odbíjené TJ Sokol Tlumačov se podaři-
lo kolem roku 1975 vybudovat nový antukový 
areál pro odbíjenou u sokolovny (dnešní dět-
ské hřiště) a v tomto prostředí vyrostla zatím 

poslední mužská volejbalová generace, která 
až do roku 2003 hrála okresní soutěže. Do této 
generace, kterou volejbalově vyučili, motivo-
vali a zkušeně vedli místní kantoři pan Jaroslav 
Hulenka a Inocenc Pospíšil, za přispění pana 
M. Janase, patří: L. Cabalka, Vl. Motal, L. Gazda, 
M. Batoušek, Vl. Hulenka, M. Sácký, R. Huráň, 
P. Paďour, L. Paďour, D. Oharek, M. Stoklásek, 
V. Machovský, L. Pekárek, J. Šico a mnozí dal-
ší. Mnoho let s touto generací hráčů spolupra-
covali a nastupovali v dresu Tlumačova i hráči 
ze sousedních Kvasic a ze Žlutav, se kterými 
nás dlouhodobě pojí přátelské vztahy. 

V současné době se v Tlumačově hra-
je odbíjená hlavně rekreačně v prostorách 
školní tělocvičny nebo na venkovních hři-
štích za školou - pro odbíjenou jsou v obci 
vytvořeny velmi dobré podmínky. Členská 
základna čítá kolem 30 členů a oddíl odbíje-
né je součástí TJ Sokola Tlumačov. Dospělí 
v průběhu roku absolvují několik turnajů 
smíšených družstev, přes léto se již něko-
lik posledních let hraje především plážový 
volejbal. Mládež trénuje pan M. Batoušek. 
Podařilo se mu vychovat v posledních letech 
několik talentovaných hráčů – J. Kotás-
ka, M. Popelu, M. Pavlíka, V. Janoštíka, 
M. Chujacovou, P. a V. Juhaňákovy, R. 
Kopečkovou, T. Dědkovou a mnohé další. 
Zároveň pan Batoušek vede kroužek volej-
balu při DDM Sluníčko, který navštěvují 
především děvčata vyšších ročníků ZŠ.

Činnost oddílu odbíjené by nemohla 
fungovat bez dlouhodobé dobré spolupráce 
s Obecním úřadem Tlumačov a se základní 
školou. Oběma těmto institucím patří velké 
poděkování.

80. výročí založení 
volejbalu v obci Tlu-
mačov je skvělou 
příležitostí k setkání 
generací volejbalis-
tů, kteří v minulosti 
i v současnosti obléka-
li či oblékají tlumačov-
ský dres. Proto oddíl 
odbíjené připravil 
vzpomínkové setkání k tomuto výročí, které 
se uskuteční v sobotu 30. 6. 2007 v prosto-
rách tělocvičny a venkovních hřišť Základní 
školy v Tlumačově od 15.00 hod. Při nepří-
znivém počasí pouze v tělocvičně ZŠ. Na 
setkání jsou zváni současní i bývalí hráči 

odbíjené a samozřejmě i veřejnost, občerst-
vení je zajištěno.

Program setkání: 
14.30 – 15.00 sraz účastníků u ZŠ
15.00 – 15.30 slavnostní zahájení
15.00 – 18.00 přátelská utkání mládeže, 

dospělých – smíšená družstva, utkání koho-
koliv s kýmkoliv podle zájmu, chuti, věku 
a kondice dále posezení s občerstvením v are-
álu sportoviště za školou, volná zábava. 

Za oddíl odbíjené TJ Sokol Tlumačov 
Mgr. Rajmund Huráň, předseda oddílu
(poděkování za poskytnuté informace patří 
panu Janasovi, Janišovi, Ředinovi a Gazdovi)

Hornín řada zleva: Gazdová, Kotásek, Janoštíková, Chujacová, Paďour, Peká-
rek, Šedivý, Gazda, Batoušek, Sládek, Kopečková, Pavlík, Janoštík, Juhaňá-
ková. Dolní řada zleva: Popela, Košťálová, Knapová, Košťálová, Košťálová, 
Huráň, Huráňová První volejbalové družstvo Tlumačova 1927

POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Sokol Tlumačov 

oddíl kopané, za fi nanční podpory Obce 
Tlumačov, pořádá v sobotu dne 

23. června 2007

DOROSTENECKÝ TURNAJ
Program turnaje:

9,00 hodin sraz všech oddílů
9,30 hodin rozlosování

10,00 hodin začátek turnaje

Bohaté občerstvení 
zajištěno!!!
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Voltižní sezóna úspěšně začala
Od začátku roku 2007 si slibujeme velké 

úspěchy, a to protože nás v srpnu čeká Mis-
trovství Evropy v Maďarsku. Velkou šanci na 
úspěch máme jak v kategorii jednotlivců, tak 
v kat. skupin Senior. Seniorská skupina sice 
vznikla v rámci Sportovního centra mládeže, 
ale kvůli převaze členů z TJ voltiž Tlumačov 
startuje za náš oddíl. V jednotlivcích se nomi-
nace zúčastní Margita Urbanová, Nela Kouři-
lová, Petr Eim a Tereza Hanová, které letošní 
sezónu na Catalinovi lonžovala naše nová 
lonžérská posila Alice Eimová. Náš oddíl se 
také podílel na složení Juniorské skupiny, která 
taktéž bojuje o nominaci.

Abychom se ale na Mistrovství Evropy 
dostali museli jsme projít už čtyřmi soutěžemi 
a ještě jedna rozhodující nás čeká. První závody 
se konaly 14. 4. ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
I přesto, že to byly rozjezdové závody, dařilo 
se nám téměř ve všech kategoriích. Seniorská 
skupina, skupina,, D“ a Petr Eim se umístili na 
1. místě. V tomto umístění jsme pokračovali 
i na domácích závodech, kde se k úspěchům 
přidalo ještě 2. místo Margity Urbanové v kat. 
ženy Senior. Za kat. ženy Junior startova-
la Tereza Hanová s nemalým úspěchem – na 
obou závodech byla třetí..

Tímto jsme nastoupili do rozjíždějícího se 
vlaku, který po těchto dvou domácích závo-
dech pokračoval 17. – 20. 5. v rakouské Stadl 
Pauře. Zde jsme zahájili první boj o postup na 
ME. Učastníky reprezentačního výjezdu byly 
3 skupiny ( TJ voltiž Tlumačov – Senior, SCM 

– Junior, TJJ Lucky Drásov – Junior) a šest 
jednotlivců (2 juniorky, 2 seniorky a 2 muži). 
Velkým zklamáním se stalo vyloučení koně 
pro juniorskou skupinu SCM během veteri-
nární prohlídky. Vedoucím ekipy se stal pre-
miérově Petr Eim a zvládal tento úkol velmi 
dobře. Výborně se mu dařilo i na závodním 
poli, kde obsadil krásnou medailovou třetí 
příčku. Dobrý výsledek čekal i na seniorskou 
skupinu, která startovala na koni Farmon, kte-
rého premiérově lonžovala Andrea Švanová. 
Ta se v konkurenci 20 skupin dostala do fi nále 
a obsadila 12. místo.

Dalšími rozhodujícími 
závody se staly CVI** ve 
slovenské Šale 1. – 3. 6. Po 
úspěchu v Rakousku jsme 
na tyto závody jeli s vět-
ším sebevědomím, které 
se nakonec velmi vyplati-
lo. Veterinární prohlídkou 
prošli všichni čeští koně 
s úspěchem. Toto štěstí nás 
provázelo i během cviče-
ní a výrazně se odrazilo 
na konečném hodnocení. 
Seniorská skupina se umís-
tila na medailovém 3. místě 
a Junioři z SCM na 2. místě. 
Petr Eim bezkonkurenčně 
zazářil v kat. mužů, ve které 
byl po celou dobu soutěže 
na 1. místě a toto umístění 

Sedmý ročník tradičního fotbalového klání
Déšť, kroupy, překvapivý vítěz a nezapome-

nutelná bitva o 7.místo. To byly nejkřiklavější 
milníky 7.ročníku tradičního fotbalového klá-
ní na sokolském betonu. Co na tom, že od rána 
pršelo? Místní i přespolní šutéři byli „světe div 
se“ přesně v 10 hod. připraveni a dožadovali se 
zahájení turnaje.

„A co čestný výkop,“ ozývala se tribuna. 
Tahle letitá Achillova pata byla asi jedinou 
výraznější kaňkou organizátorů podniku. 
Čestný výkop skutečně být měl! Osloveno bylo 
několik celebrit ze světa sportu, hudby i umění, 
ale posuďte sami. Renek Machovský je v zahra-
ničí, Poborský ukončil kariéru, Gott má malé 
dítě, Laďa Mucha poraněné koleno a fi nanční 
podmínky Radka Dědka zatím opravdu splnit 
nemůžeme.

Nyní k turnaji samotnému. Důchodci 
(P. Stašek, Šimoník…), Zahrádka (Kulenda, 
Masař…), Hasiči (bratia Malárovci…) ani 
Dorostenci (Batoušek, Škrabal…) na postup ze 
základní skupiny nedosáhli. I když mu nadějné 
mládí (Dorosti) ani sympatické stáří (Důchod-
ci) nebyli daleko. V semifi nále se poroučel 
obhájce ze Schodků (Schodky-Výhybka 0:1) 
a po nepěkném výprasku i Mix (0:5 se Syno-
tem). Vše nasvědčovalo tomu, že se na putov-
ním poháru objeví již popáté štítek s názvem 
1.SKD Synot. Jenže rozhodující zápas postavil 
všechny papírové předpoklady na hlavu. FC 
Výhybka, klub, který kdysi dával dohromady 
výpravčí Petr Hána se představil ve velkém 

MO KDU-ČSL TLUMAČOV 
POŘÁDÁ ZÁJEZD DO ZÁPADNÍCH 

ČECH - LÁZEŇSKÝ OKRUH
KARLOVY VARY

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
CHEB

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
LÁZNĚ A ZÁMEK KYNŽVART

ODJEZD:
v sobotu 8. září 2007 4.00 

sokolovna Tlumačov
NÁVRAT:

v neděli 9. září 2007 21-22 hod.
CENA:

1400 Kč (v ceně doprava, 
nocleh, 2x oběd, 1x večeře, 1x snídaně)

Závazné přihlášky přijímá 
p. MARIE HÁNOVÁ

Metlov 502, Tlumačov tel. 605 438 050 
Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2006

Oddíl TJ voltiž Tlumačov

přetrvalo až do konce. Velké překvapení pro 
nás připravila Margita Urbanová, která se pro-
bojovala do fi nále a skončila na konečném 14. 
místě.

Poslední boj o nominaci nás čeká 22.– 24. 6. 
poprvé na brněnském výstavišti. Těchto závo-
dů se zúčastní světová voltižní špička. Jsou 
proto považovány za malé Mistrovství světa. 
Doufáme, že i zde nás bude provázet stejné 
štěstí a úspěch, jako na předešlých závodech 
a úspěšně se nám zdaří nominace na ME 
v Maďarsku.

Kateřina Králová

stylu. Bleskurychlá slovenská akvizice Čižmár, 
mezi fanoušky známý jako Forest Gump, pěk-
ně brnkala na nervy vlastenecky založeným 
Tlumačákům. Ani důrazné varování zkušené-
ho lingvisty, arbitra P. Vlčka: „zpomal máš pri-
vysoků rýchlost“, mladého výhybkáře k rozu-
mu nepřivedlo. Nádražáci dali ve fi nále 4 
branky a jejich kapitán Picióna (v lůžkovickém 
nářečí to znamená Zbyněk Pazdiora) údajně 
prohlásil, že slaví titul s každým a na potkání 
až do konce prázdnin. 

Ale moje zpráva o turnaji by nemohla být 
kompletní, kdybych zapomněl na jednu nervy 
drásající bitvu, souboj o krále Tlumačova mezi 
Hasiči a Zahrádkáři. Propracované herní systé-
my a výteční brankáři (Otto Šnajdr-Zahrádka, 
Radek Malár-Hasič) hráli prim. Robinzonáda 
nestřídala robinzonádu a na pěknou kličku jste 
si museli počkat, ale šou se teprve rozjížděla. 
Po divácky atraktivním výsledku 0:0 následo-
valy penalty. Otik s Radou si museli připadat 
jako na střelnici, nebylo rány, která by je upro-
střed brány nenašla. Po 5. sérii to bylo stále 0:0. 
Teprve dvacátý pokus přinesl rozuzlení. Done-
dávna klíčový hráč tlumačovské B-enfi ky Oťa 
Šnajdr risknul střelu k tyči a bouřlivé oslavy 7. 
místa mohly začít.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. VÝHYBKA (Pazdiora + hráči z Lůžkovic) 
2. SYNOT (M. Skácel, Duroň, R.Kadlčík…)
3. MIX (Sácký, J.Kadlčík, bří. Hapalovi…) 
4. SCHODKY (Zlámal, J.Machovský, Rom.

Dědek, Niedermertl…)
5. DOROST ( Ulmani, Hána, T.Dědek…)
6. DŮCHODCI (Kuňák, M.Kavec…)
7. ZAHRÁDKÁŘI (L.Machovský, 
M. a O.Šnajdři…)
8. HASIČI ( M. a R. Malířovi…)

Jiří Machovský
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