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R O K 2007

19. ledna byla po 230 dnech konečně uznána stabilní vláda.
V době od 18. až do 21. ledna zasáhl celou Evropu, a tudíž i naši republiku orkán Kyrill, při němž
dosahovala rychlost větru od 137 km/hod až do 216 km/hod. V Evropě přišlo o život 50 lidí, z toho 6
v České republice. Bez proudu zůstalo milión a půl domácností a firem. Tři čtvrtiny celoroční těžby
dřeva – asi 3 mil. kubických metrů dřeva – zůstalo na zemi. Následky škod jdou do 10 miliard Kč.
V měsíci únoru ministr zdravotnictví Tomáš Julínek poprvé představil reformu zdravotnictví.
V březnu byla vypsána soutěž o návrh nové budovy Národní knihovny. V soutěži zvítězil futuristický
projekt architekta Jana Kaplického. Pro svůj tvar byla budova překřtěna na chobotnici a vyvolala
vášnivou debatu a stala se též předmětem politických tlaků, které vyvrcholily v měsíci říjnu.
5. června navštívil na jeden den Prahu americký prezident G. Busch s manželkou.
V měsících červnu a červenci postihla naši republiku tropická vedra a velká sucha. Padaly teplotní
rekordy. Během prvních čtyř dnů měsíce srpna byly na území ČR hlášeny celkem 364 požáry.
V červenci jsme si připomněli 10 let od ničivé povodně, která postihla především Moravu a tudíž i
naši obec.
Vláda rozhodla, že americký radar by měl stát u Míšova na Plzeňsku. Má spoustu odpůrců, ale i
příznivců.
Žně letos začaly o téměř dva týdny dříve. Kvalita pšenice je dobrá, ječmen má však vysoký obsah
dusíkatých látek.
Reformu veřejných financí schválila sněmovna. Reforma mění systém sociálních dávek a také daně.
Novinkou je zavedení ekologické daně.
Třebíčská nemocnice zaměnila dvěma rodinám děti. Přišlo se na to až po deseti měsících. Přestože se
holčičky vrátí ke svým pravým rodičům, zdaleka nelze mluvit o šťastném konci.
Vlna zdražování, která ke konci roku částečně dopadla na rodinné rozpočty, bude mít v příštím roce
pokračování.
Česká republika se 21.12.2007 stala součástí tzv. Schengenského prostoru. V jeho rámci byly zrušeny
kontroly na hraničních přechodech. Umožňuje volný pohyb osob ve členských zemích. I hranici
Slovenska lze, po 15 letech od rozdělení Československa, kdekoliv překročit.
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LEDEN
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk a zahrad se málo těží

„ V letošním roce nás čeká opět řada úkolů, které bez dobré spolupráce všech členů
zastupitelstva a obecního úřadu by nemohly být realizovány.
Jedna z hlavních aktivit, která by měla přinést užitek všem občanům, je dobrá příprava
projektů za účelem využití finančních prostředků z fondu Evropské unie v období roků 2007 – 2013.
Již v současnosti zpracováváme projekt s pracovním názvem „Integrovaný objekt sociálních služeb a
veřejné správy“, který představuje rekonstrukci a přístavbu objektu č.p. 65 náměstí Komenského
(vedle objektu KIS). Nové funkční využití sestává z nového sídla obecního úřadu a v přístavbě budou
prostory zaměřené na sociální oblast jako např. poradenské a konzultační místo zaměřené na
problematiku sociálních služeb – Mateřské centrum,Klub seniorů, Centrum mládeže. Cílové skupiny –
maminky na MD, senioři, děti a mládež budou moci sdělit svůj názor a námět na funkční využití části
objektu formou dotazníkového šetření.“
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce

1. leden
Začal nový rok 2007. Tento den padl teplotní rekord z roku 1962. Přes den stoupla teplota na
+ 12°C.
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6. leden
V sobotu proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity sv. Anežky Otrokovice.
Letošní sbírku provedlo celkem 52 koledníků. Pod vedením dospělých osob chodili Kašpar, Melichar
a Baltazar od domu k domu, zazpívali, zapsali nade dveře letopočet se zkratkou svých jmen a popřáli
zdraví a štěstí v novém roce. Charita v Tlumačově vybrala celkem 43.024.- Kč. Všem, kdož přispěli
finančním darem, děkujeme.

14. leden
Nejteplejší den + 14°C – úplné jaro, Kvetou sněženky a zlatý déšť.

17. leden
V místnostech Kulturně informačního střediska byla zahájena výstava keramiky. Byly zde
vystaveny práce chlapců a děvčat z Domu dětí a mládeže Sluníčko, které navštěvují kroužek
keramiky. Jejich výrobky byly velmi zdařilé a možná, že z některých dětí se stanou v budoucnu
umělci. Výstava byla k vidění až do konce února.

18. leden
Na začátku obce Tlumačov v ulici Dolní byl nainstalován ukazatel okamžité rychlosti
projíždějících vozidel. Po dohodě s dodavatelem tohoto zařízení – Gemos CZ s.r.o. bylo využito
nabídky na bezplatné zapůjčení tohoto měřiče na dobu 14 dnů. Ukazatel informoval řidiče o okamžité
- 474 rychlosti – měřeno asi 80 m před radarem, a současně načítal průjezd vozidel v jednom či druhém
směru. Dobu, po kterou byl ukazatel rychlosti v naší obci umístěn, se rozdělila na dva časové úseky.
Prvních 10 dnů ukazatel měřil okamžitou rychlost a vyhodnocoval počet motorových vozidel včetně

zobrazení rychlosti. Zbylé 4 dny měřil pouze průjezdnost. Na základě těchto údajů se vyhodnotí, zda
případné pořízení a následující instalace přispěje v Tlumačově k dodržování předepsané rychlosti
automobilů. Pořizovací cena panelu 57cm x 70cm je 100.00.-Kč.

18. leden
Ve čtvrteční podvečeru proběhlo v Klubu na ulici Zábraní slavnostní ocenění dětí a mládeže
do 18 let za příkladnou reprezentaci obce za rok 2006.
Samotnému aktu ocenění předcházela nominace od jednotlivých organizací zabývající se
činnosti s dětmi a mládeží. Organizace navrhovaly kolektivy i jednotlivce. Rada obce z navržených
vybrala jeden kolektiv a tři jednotlivce.
Družstvo žáků oddílu kopané pod vedením trenérů O. Hrdiny a R. Zálešáka si odneslo ocenění
za vybojování 1. místa v okresní soutěži 2005 – 2006. Žákyně 8. roč. Zuzana Kouřilová zase vzorně
reprezentovala školu v okrskovém a okresním kole recitační soutěže, kde obsadila 3. místo. Žák 9.
třídy Ladislav Ulman může být vzorem pro ostatní děti. Převzal ocenění za všestrannou reprezentaci
školy v okrskových i okresních kolech sportovních soutěží, za příkladné chování, ochotu pomáhat,
poctivost a spolehlivost v jednání. Jako „zlatý hřeb“ podvečera bylo vyzvednutí sportovních kvalit
dorostence Martina Staška – mistra republiky v hodu diskem.
Před předáním pamětních listů a upomínkových předmětů poděkoval pan startosta obce Ing.
- 475 Jaroslav Ševela všem oceněným za pěknou reprezentaci obce Tlumačov. Rovněž byl promítnut
medailonek každého oceněného. Slavnosti se zúčastnili představitelé obce i zástupci organizací, které
ocenění navrhly. Bylo velkou škodou, že přišlo málo obyvatel Tlumačova,a zejména rodičů
oceněných.

21. leden
V tlumačovské sokolovně se konal již tradiční karneval, pořádaný DDM Sluníčko. A stálo to
opět zato! Klauni Andulín a Ferdulín navodili příjemnou karnevalovou atmosféru. Krásnými maskami
se v sále jen hemžilo. Princezny, čertíci, vodníci, piráti a spousta dalších pohádkových postaviček.
Karneval zpestřila dvě velmi zdařilá taneční vystoupení dětí z DDM Sluníčko a ZŠ Kvasice. Po jejich
vystoupení přišla řada na dvojici kouzelníků Duo Fernando. Karneval byl pěkným zpestřením zimních
měsíců a děti se již těšily na další akce, které pro ně připravuje DDM Sluníčko.

23. leden
Uskutečnila se valná hromada dobrovolného svazku obcí Tlumačov, Hulín, Kvasice, na níž
došlo ke změnám ve vedení. Byla schválena nová zakladatelská listina a Stanovy svazku obcí, změna
sídla – Tlumačov, náměstí Komenského č. 170 (budova KIS). Byl změněn i název svazku –
Mikroregion Jižní Haná. Předsedou a zástupcem obce se stal starosta obce Tlumačov Ing. Jaroslav
Ševela, místopředseda a zástupce města Hulín – Mgr. Roman Hoza, starosta města Hulín. Kvasice
zastupuje místostarostka obce paní Božena Konečná. Členové rady Mikroregionu Jižní Haná jsou:
- 476 paní Růžena Vaňharová – Tlumačov, Petr Polák – Hulín, pí Libuše Staňková a pí Renáta Nelešovská –
Kvasice.
Hlavní oblasti společné pro členy svazku Mikroregionu Jižní Haná je zájem na udržování a
rozvíjení kulturních, národopisných a historických tradic jižní Hané, budování sítě cyklotras a
cyklostezek a podpora rozvoje malého a středního podnikání. Činnost směřuje k řešení problémů
týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního, kulturního a společenského života
obcí.

30. leden
Celkem 35 občanů Tlumačova a blízkého okolí se sešlo v budově KIS na akci nazvané Čajová
párty. Velmi poutavá a zajímavá přednáška Mgr. J. Hudcové z Kvasic obeznámila přítomné s mnoha
druhy čajů- čínského, indického, japonského, zeleného, černého, červeného a žlutého, jejich přípravou
a účinky. Vše bylo doplněno ukázkou správné přípravy čaje, ochutnávkou několika druhů a na závěr
nákupem nabízených čajů. Pro čajové odborníky „nic moc“, pro laiky velmi zdařilá akce.

Počasí
Čtyřikrát v prvních deseti lednových dnech vystoupily teploty nad 13°C. Přitom lednový
průměr činí –2,5°C. Kvetl zlatý déšť, sedmikrásky, sněženky a některé stromy. Vyzpěvovali kosi a
sýkorky. Zůstali zde i ptáci, kteří jinak odlétají na jih. 18. a 19. ledna se přehnala přes celou republiku
vichřice Kyrill, která způsobila značné škody na majetku a zejména v lesích. Síla větru dosahovala až
stupnice orkánu. V Tlumačově naštěstí nedošlo k nějakým velkým materiálním škodám, ale
republikově škody dosáhly několik stovek miliónů.
- 477 23.ledna v odpoledních hodinách se silně ochladilo a začal padat sníh, který padal celé dva dny. Výška
sněhu 25 – 30 cm, mráz –10°C. Ke konci měsíce se oteplilo na –4°C, sníh stále drží. Zažili jsme však
nejteplejší leden za posledních 40 let!
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ÚNOR
Je-li únor bílý ve své moci,připílí s mrazem březen i v noci.

3. únor
V sobotu se uskutečnil na sokolovně ples Místní organizace KDU-ČSL za podpory obce
Tlumačov. Ples zahájil Ing. A. Jonášek předseda MO KDU-ČSL. Přivítal hosty , kterými byli Ing. J.
Ševela starosta obce s manželkou, okresní předseda Ing. J. Skřivánek s manželkou, krajský předseda
Ing. J. Stodůlka a poslankyně Parlamentu ČR Ing. M. Šojdrová s manželem.
Následovalo předtančení skupiny Banjo Mysločovice ve stylu country. Pak již pokračovala
volná zábava za zvuků kapely Largo. Před půlnocí byla vylosována tombola, jejíž ceny jistě mnohé
potěšily. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu plesu a všem sponzorům.

6. únor
V odpoledních hodinách proběhl na tlumačovské škole zápis žáků do 1. třídy. Všichni
předškoláci se snažili ukázat, co už všechno umí. Zazpívali, přednášeli básničky, hráli si s barvami a
geometrickými tvary a odpovídali na všetečné otázky paní učitelky. K zápisu se dostavilo celkem 26
dětí, z toho 8 předpokládaných odkladů.
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7. únor
Na zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen návrh vyrovnaného rozpočtu obce
na rok 2007, který je prvním rokem funkčního volebního období nově zvoleného Zastupitelstva obce
Tlumačov.
Tento rozpočet zahrnuje mimo jiné:

•

realizaci inženýrských sítí (komunikace, chodníky, protihlukový val, plynovod a elektro
rozvody) v lokalitě U Cementárny, která je určena pro výstavbu rodinných domků,
v současnosti jsou prodány 4 stavební pozemky z celkového počtu 9 stavebních parcel –
finanční rozsah – 3,5 mil. Kč
• oprava a rekonstrukce chodníku, zřízení zastávky v ulici Dolní – finanční rozsah 400 tisíc Kč
• stavební úpravy sklepních prostor objektu staré budovy ZŠ pro potřeby DDM Sluníčko –
finanční rozsah – 400 tisíc Kč
• činnost Kulturně informačního střediska včetně knihovny, kroniky a Tlumačovských
novinek—finanční rozsah – 1,75 mil. Kč
• finanční příspěvky pro organizace s činnosti mládeže – finanční rozsah – 120 tisíc Kč
• neinvestiční a investiční příspěvky pro ZŠ a MŠ – finanční rozsah 2,90 mil Kč
• likvidace komunálního odpadu – finanční rozsah 1,10 mil. Kč
• výsadba zeleně v intravilánu obce dle generelu zeleně – finanční rozsah 100 tisíc Kč
Celková částka na tyto akce představuje 10.270.000:- Kč.

19. únor
V budově Kulturního a informačního střediska proběhla velmi zajímavá přednáška o Josefu
Zbořilovi – místním učiteli a kronikáři v letech 1903 – 1927. S jeho životem a prací seznámila
účastníky přednášky zlínská etnografka PhDr. Alena Prudká.
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23. únor
V otrokovické Besedě probíhal slavnostní večer s názvem „O sportovní slávě“, jehož součástí
bylo vyhlášení ankety „O nejlepšího sportovce města Otrokovice za rok 2006“.
Naše občanka slečna Petra Hánová obsadila v této anketě krásné 2. místo. Tlumačov měl ještě
jednoho zástupce v této soutěži. Byl jím dorostenecký Mistr ČR v hodu diskem, Martin Stašek, který
obsadil v již zmiňované anketě 6. místo. Oběma našim občanům blahopřejeme.

24. únor
Sobotní odpoledne patřilo v budově KIS mladým pěveckým talentům. Jedenáct odvážných
dívek a dva smělí hoši soutěžili v místním kole Super Star Mikroregionu Jižní Haná.
Vítězka v I. kategorii (11 – 14 let) Ludmila Jonášková s písní „Mně se líbí Bob“ z muzikálu
Rebelové postoupila společně s Ivanou Halířovou, která obsadila 2. místo s písničkou „Voda živá“ do
finálového kola. Na pomyslný trůn v II. kategorii (15-18 let) usedla Michala Stržínková. Zazpívala
píseň „Fotka“ od H. Janků. Michala získala i Cenu diváků. Do finále ji doprovodila z druhého místa
Romana Ředinová. Písnička od L. Bílé „Most přes minulost“ v jejím podání zněla moc hezky.
O pořadí účastníků rozhodovala odborná porota ve složení – Mgr. Marie Pečeňová, Mgr.
Leona Jirušková, Mgr. Lenka Odložilíková a Hana Janoštíková.
Finále se bude konat 24. března v místní sokolovně, kde si změří své pěvecké kvality vítězové
místních kol z Tlumačova, Hulína a Kvasic. Našim „zpěvačkám“ budeme držet palce.
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Počasí
Začátek měsíce února byl mírný. Teploty dosahovaly přes den 5°C – 8°C, v noci kolem 3°C.
V polovině měsíce nás překvapilo skoro jarní počasí, které však dlouho nevydrželo. Konec měsíce byl
ve znamení deště a teplot 10°C, ráno 3°C až –4°C. Větrno. 28. 2. – první letošní bouřka.
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BŘEZEN
Jestli březen kožich stáhl, duben by po něm sáhl.
10. březen
V sobotu večer se konal v naší obci již V. reprezentační ples obecního úřadu. Téměř 220
obyvatel Tlumačova a blízkého okolí si přišlo do sálu místní sokolovny zatančit, zazpívat, pobavit se
s přáteli a v neposlední řadě vyhrát nějakou tu cenu z bohaté tomboly. Ples zahájil starosta obce Ing. J.
Ševela s vedoucí KIS paní. R. Nelešovskou.
V úvodu plesu předvedly výbornou sestavu aerobiku dívky z DDM Sluníčko Tlumačov. Pak
následovalo taneční vystoupení Michaela Jacksona v podání P. Janáka z Nového Jičína. Příjemnou
atmosféru vytvořila hudební skupina Milenium, která se „trefila do noty“ každému účastníku plesu.
Občerstvení zajišťovali členové oddílu kopané.

21. březen
DDM Sluníčko uspořádal Velikonoční dílny v tělocvičně základní školy. Bylo zde
k nahlédnutí, ale hlavně k vyzkoušení, spousta výtvarných technik – malování na sklo, dekupáž na
zrcadlo, zdobení dárkových taštiček a samozřejmě různé druhy zdobení velikonočních vajíček.
Součástí akce bylo i vyhodnocení soutěže „O nejhezčího motýla“.

24. březen
Finále pěvecké soutěže Super Star Mikroregionu Jižní Haná se uskutečnilo v sobotu v sále
sokolovny. Celá akce proběhla za finanční podpory Zlínského kraje. Pěveckého klání se zúčastnilo 10
soutěžících z Tlumačova, Kvasic a Hulína. Své pěvecké kvality si zpěváci změřili ve dvou kategoriích.
Porota ve složení Jana Mrazíková, Eva Derliová a Dana Zapletalová (všechny učitelky zpěvu LŠU)
měla nelehký úkol, vybrat mezi soutěžícími tu pravou Super Star.
A jak to dopadlo? V první kategorii (11 – 14 let) se tlumačovští zpěváci na předních místech
neumístili. Ve druhé kategorii (15 – 18 let) obsadila 1. místo Michala Stržínková a na 3. místě se
umístila Romana Ředinová. Obě děvčata jsou z Tlumačova. Ceny předali čelní představitelé
Mikroregionu Jižní Haná – Mgr. Roman Hoza, starosta Hulína, paní Božena Konečná – místostarostka
Kvasic a za obec Tlumačov místostarosta Ing. Antonín Jonášek. Diváci svými hlasy v podobě korálků
rozhodli o udělení Ceny diváků. Tu si odnesla Michala Stržínková.
Atmosféra v zaplněném hledišti byla výborná. Jistě k tomu i přispělo taneční vystoupení
skupiny Kontrast z Kvasic a děvčata z DDM Sluníčko se svou skladbou „Jednu kávu, prosím!“ Celým
pořadem diváky provázely Andrea Stužková a Nikola Šimoníková.

26. březen – 6. duben
V prostorách KIS proběhla výstava výrobků s velikonoční tématikou.

28. březen
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání slavnostně předalo Cenu obce Tlumačov panu

-
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Janu Maškovi. Toto významné ocenění bylo J. Maškovi (nar. 1921) uděleno rozhodnutím
Zastupitelstva obce Tlumačov č.Z 18/4/02/07 ze dne 7. února za podstatný přínos v rozvoji obce
spočívající v dlouhodobé péči o zeleň a životní prostředí v naší obci.

28. březen
Na schůzi zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce na rok 2007 v plném rozsahu
s vyrovnanými celkovými příjmy a výdaji. Ve výši 28.520.500.- Kč.

30. březen
Patnáct tlumačovských dětí prožilo noc z 30.3. na 31.3. v místní knihovně. Připojily se tak
k celostátní akci knihoven „Noc s Andersenem“. Je to akce, kterou české knihovny svádí boj o
dětského čtenáře s konkurenci populárnějších médií. Letos se zúčastnilo této akce 590 knihoven
v České republice, Slovensku, Polsku, Slovinsku. V seznamu knihoven v tomto roce nechyběla ani ta
naše – tlumačovská.
O tom, že noc bude pohádková se děti přesvědčily hned po příchodu do království knížek.
Přivítala je královna (p. Králová) a postavičky z Večerníčku Mach a Šebestová (pí P. Šimoníková a R.
Nelešovská). Po vzájemném seznámení si děti vyrobily lucerny, se kterými uskutečnily pochod
broučků večerním Tlumačovem. Děti překvapil příjezd policistů z Otrokovic, kteří hledali Andersena.
Všem vzali otisky prstů, některým dokonce nasadili pouta. Děti si prohlédly i policejní auto a další
výstroj policistů. Za dětmi nakonec přišel i Hans Christian Andersen (T. Nelešovský). Přinesl jim
kouzelný strom „Pohádkovník“, který děti zasadily ráno před odchodem domů v blízkosti tlumačovské
- 485 knihovny. Spisovatel se nemohl dlouho zdržet a přečíst dětem pohádku, proto přivedl kouzelnou
babičku (p.M. Ešlerová), která ochotně četla dětem pohádky. Řada přišla i na chat s ostatními „spáči“
v knihovnách. Nakonec se malí čtenáři „zavrtali“ do spacáků a spokojeně v knihovně usnuli. Za rok
zase na shledanou!

31. březen
V sobotu to v Tlumačově v tělocvičně místní školy opět pěkně vřelo. Na aerobikové závody
ve skupinové choreografii přijela spousta družstev i z dalekého okolí. Z Veselí nad Moravou,
Kroměříže, Ostrožské Nové Vsi, Uherského Brodu, Otrokovic, Mysločovic, Uherského Hradiště,
Roštína a Babic. Plná tělocvična fandících diváků, pestré choreografie soutěžících družstev, hudba,
kostýmy, nápadité rekvizity, napětí a nervozita soutěžících, poháry a dárkové koše pro vítěze, to vše
patřilo k III. ročníku aerobikové soutěže družstev „O pohár starosty obce Tlumačov“
Na všechno dohlížela 5členná porota, která hodnotila jak aerobikové provedení, tak
nápaditost, choreografii, kostýmy, kontakt s diváky. A jak dopadly tlumačovské děti? V kategorii do 6
let 3. místo, v kategorii 7 –9 let 1. a 3. místo, v kategorii 10 –12 let 1. a 2. místo. Blahopřejeme
vítězům, ale i ostatním soutěžícím k pěkným výkonům.

Počasí
V prvním březnovém týdnu se vystřídalo počasí jako aprílové – déšť, slunce, vítr a dokonce
- 486 kroupy. 7.3. jarní den se sluníčkem, teploty až 16°C, ale větrno. Počasí je nadále velmi teplé. Na řadě
míst Zlínského kraje padly 7. března teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Starém Městě u Uherského
Hradiště +17°C (od roku 1989). Ale to nás ještě čekal nejteplejší den 13.3., kdy ranní teploty byly na
nule, ale odpoledne se teplota vyšplhala až na 19°C. V polovině března se však značně ochladilo až na
4°C přes den a velmi větrno. 20.3. – poslední zimní den napadlo 10 cm sněhu. Sníh padal s větrem
celý den. 21.3. – první jarní den +3°C, zbytky sněhu a nepříjemné počasí. Celý týden od 16.3. do 24.3.
deštivo a velmi chladno. Koncem měsíce se oteplilo.
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DUBEN
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne

2. duben – 30. duben
Vše, co se událo mezi léty 1995 – 2006 v Tlumačově, si mohli návštěvníci přečíst
z Tlumačovské kroniky, která byla vystavena až do konce měsíce dubna v budově Kulturního a
informačního střediska. Ručně psané dějiny doplňovala fotokronika a výstřižky novinových zpráv
věnovaných obci.

3. duben
Tento den proběhl na Základní škole Tlumačov „Den otevřených dveří“. Na své děti se přišlo
podívat 43 rodiče, převážně se jednalo o rodiče dětí I. stupně. Během dopoledne se mohli zúčastnit
výuky ve třídách a odpoledne si prohlédnout celou školu. Děti se snažily ukázat, co všechno umí a
rodiče a prarodiče pozorně sledovali, jak si jejich ratolesti počínají.

8. duben – 9. duben
Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto krásné o letnicích.

14. duben
První letošní závody ve voltiži se konaly ve Frenštátě pod Radoštěm. Zúčastnili se již
- 488 pravidelně i tlumačovští závodníci, kteří v jednotlivcích obsadili 1. místo – P. Eim, 3. místo – T.
Hanová a 5. místo . M. Urbanová. Ve skupinách získala TJ voltiž Tlumačov 1. místo.

16. duben
V pondělí v 17,15 byl vyhlášen poplach dálkovou CO sirénou ze Záchranného sboru
Zlínského kraje. V 17,25 se shromažďuje Jednotka dobrovolných hasičů v Tlumačově před hasičskou
zbrojnicí. V 17,30 je proveden výjezd k ohlášenému požáru na katastru obce Tlumačov podél
železniční tratě. Je provedeno ohledání a zahájení hasební práce v místě zahradnictví na konci
Tlumačova přes železniční trať. Příčina požáru – pravděpodobně závada na kole projíždějícího vlaku –
od jiskry při brždění.
Hašení požáru po celé trati Přerov – Otrokovice se zúčastnila i Drážní jednotka hasičů
z Přerova a jednotka z Otrokovic. Po uhašení, umytí zásahového vozidla a doplnění hasební vody se
naši hasiči vrátili na hasičskou zbrojnici v 19,50 hod.

22. duben
Děti fitness aneb sportem proti drogám, tak se nazývala semifinálová soutěž v aerobiku
družstev v Otrokovicích, které se zúčastnily i děti z Tlumačova z DDM Sluníčko.
Naplněná hala 80 sportovními týmy z celé jižní Moravy, zářící kostýmy, krásná hudba,
zajímavé účesy, pestré doplňky a kulisy. Z Tlumačova se na závody vypravilo 5 družstev, aby
bojovala o postup na celorepublikové finále do Prahy. A jak dopadli naši soutěžící? Všechna
tlumačovská družstva – Indiáni, Servírky, Tlumačovská kapela,Letušky-mažoretky a Královská garda

- 489 (obsadila 1. místo) postoupila na finále do Prahy, které se bude konat 19. května ve sportovní hale
v Praze – Hostivaři.

24. duben
Organizace spojených národů vyhlásila celosvětovou kampaň s názvem „Miliarda stromů pro
planetu Země“. Cílem je vysadit miliardu stromů po celém světě, a tak přispět ke zlepšení životních a
klimatických podmínek na zemi.
Žáci a učitelé naší školy se sešli před školu, aby společně prožili „Ekologický den“. Po
slavnostním zahájením ředitelem školy Mgr. R. Podlasem a starostou obce Ing. J. Ševelou, se
zúčastnění odebrali na školní hřiště, kde každá třída naší školy vysadila 1 strom tj. celkem 9 platanů
javorolistých. Po dokončení výsadby se děti rozdělily do skupin. Někteří se zapojily do ekosoutěže,
jiné se vydaly sbírat odpadky. Pak se skupiny vystřídaly.
Zasazené stromy, o které se děti starají, tak v budoucnu budou připomínat, že se
tlumačovským dětem podařilo udělat něco dobrého nejen pro sebe, ale i pro životní prostředí.

26. duben
Ve 13,56 hod. byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov vyzvána operačním
střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje prostřednictvím hasičského poplachu –
sirény k součinnosti při hašení požáru suché trávy podél železniční tratě v lokalitě Tlumačov – Skály.
- 490 Následně žák 7. třídy ZŠ Tlumačov telefonicky oznámil starostovi obce další ložisko požáru suché
trávy u železniční tratě v blízkosti Metalšrotu a Dura –Line. Tlumačovská jednotka vyjela ve velmi
krátkém časovém úseku po poplachu k ložiskům ohně v lokalitě Slivotín. Následně bylo zjištěno
strážníky Obecní policie Tlumačov, že drobné požáry podél železniční tratě jsou vidět i na katastru
Záhlinic.
V celém úseku podél železniční tratě od Záhlinic až po Napajedla zasahovalo celkem 9
jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Příčinou požáru byla technická závada na brzdě jedné
z vlakových souprav. Zablokovaná brzda se třela o kolo a výron jisker zapaloval suchou trávu u
železniční tratě. Za posledních 14 dnů vyjížděli naši hasiči již třikrát k požárům suché trávy.

Počasí
První dubnové dny byly opravdu jarní, dokonce teploty vystoupily na příjemných 18°C. 8.
dubna – 9. dubna – Velikonoce – slunečno, teplo, ale větrno. Od 10. dubna pokračuje skoro letní
počasí. Slunečno a teploty dosahují až na 20°C. 16. dubna padl teplotní rekord teplotou 25°C. Stále
velmi sucho. Do konce měsíce stále na duben vysoké teploty, velmi často větrno a velmi sucho.
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KVĚTEN
Jestli v máji neprší, červen to vždy dovrší
1. květen
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena. Slunečné počasí, ale stále velmi sucho.

13. květen
Druhá květnová neděle byla opět ve znamení oslav Dne matek. Maminky i babičky se
v teplém a prosluněném nedělním odpoledni scházely v místní sokolovně, kde jim k jejich svátku
přišli popřát ti nejmenší. A přání byla vskutku pěkná a od srdce. Básničky, písničky, aerobik i módní
přehlídka ovládly celé příjemné odpoledne, které bylo dovršeno občerstvením pro přítomné maminky
a babičky. Poděkování patří ZŠ, DDM Sluníčko a SRPDŠ.

17. květen – 20. květen
V těchto dnech proběhla první letošní prověrka české voltiže v rakouské Stald Pauře. Byl to
boj o nominaci na Mistrovství Evropy v Maďarsku. TJ voltiž Tlumačov reprezentovala Seniorská
skupina – P.Eim, M.Urbanová a T.Hanová. Do finále postupovalo 15 mužů, 15 žen a 12 skupin
Senior. A jak dopadli zástupci Tlumačova? Jednotlivci muži 3. místo P.Eim, jednotlivci ženy 8. místo
- 492 T.Hanová a skupiny 12. místo TJ voltiž Tlumačov. Všichni tedy postupují na Mistrovství Evropy
v Maďarsku.

19. květen
V Praze-Hostivaři se konalo celorepublikové finále v aerobiku „Děti fitness“. Do Prahy se
probojovala všechna družstva z aerobiku DDM Sluníčko Tlumačov.
Sestava Mušketýři aneb ve službách královny vyburcovala celou sportovní halu. Jejich
vystoupení bylo ohodnoceno krásným 3. místem z 33 družstev. Rovněž vystoupení sestavy
Tlumačovká kapela ohromilo porotu, která je ohodnotila 2. místem. Svým vystoupením upoutali
Indiáni a Servírky. Tlumačov se stal nejúspěšnějším týmem z celé Moravy a odvážel si dva poháry.
Blahopřejeme!

25. květen
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se letos konal ve Zlíně již po sedmačtyřicáté.
V deseti projekčních sálech bylo k vidění celkem 357 filmů, z toho 141 soutěžních. Ze Zlína byl k této
příležitosti vypraven speciální festivalový Kinematovlak, speciálně upravený železniční vagón na
promítání dětských filmů.
Na své cestě z lesa Řáholce u Jičína se Kinematovlak zastavil na nádraží v Tlumačově, kde ho
během dne navštívily děti z mateřské i základní školy se svými učiteli, ale i maminky s dětmi na
mateřské dovolené. Rumcajs, Manka, Cipísek, Krteček, ale hlavně prostředí železničního vagónu,
zanechalo v dětech pěkné pohádkové vzpomínky.
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Počasí
První květnové dny se znatelně ochladilo, dokonce se objevily přízemní mrazíky –3°C. Přes
den stále slunečno, ale velmi sucho. Teprve 5.a 6. května pršelo a dokonce 8. května při bouřce padaly
kroupy. Na „tři zmrzlé“ bylo teplé počasí. Na Žofii pršelo. Následoval týden velmi teplého a
tropického počasí, kdy rtuť teploměru ukazovala přes den hodnoty 29°C.
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ČERVEN
Jak se červen v měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.

1. červen
Den dětí proběhl letos zejména v mateřských školách na nám. Komenského a U Trojice. Den
plný překvapení pro děti připravili místní hasiči. Děti se seznámily s hasičským nářadím, vyzkoušely
si hašení vodou, pádlovaly na loďce ve vestě. Nejvíce je však zaujala hasičská technika – motorové
pily, čerpadla a zejména prohlídka hasičských aut. Děti se tak staly na chvíli „opravdovými hasiči“.
Možná, že některé z nich se v budoucnu jimi opravdu stanou.

2. červen
Již potřetí se uskutečnil v naší obci Hanácký den. Tradičně byl zahájen krojovaným průvodem
v čele s Hanákem (Ing. O. Mamica) na koni, kočárem taženým krásnými kladrubskými bělouši a
vozem obsazeným souborem Vonica, který táhli silní chladnokrevní koně. Průvod směřoval od
obecního úřadu k sokolovně na bývalé házenkářské hřiště, kde probíhal hlavní program.
Uvítání starostou obce Ing. J. Ševelou, předání slova paní J. Fialové a program začal. Své
umění k nám přijelo ukázat několik souborů. Olešnice z Doloplaz předvedla velmi poutavé scénické
- 495 pásmo Hody a Podzimní tance. Soubor Vonica ze Zlína roztleskal diváky temperamentními tanci
z Kopanic a východního Slovenska. Tanečníci ze Sazovic předvedli Hanáckou a Českou besedu.
Národopisný soubor Mánes z Prostějova předvedl taneční pásmo Po hanácke sobě dopnem a
z Napajedel soubor Pozdní sběr zatančil tance Boršické, Stráňanské, Hucké a Šotyšku. Soubory
doprovázela cimbálová muzika. K tanci a poslechu hrála divákům dechová hudba Hanačka z Břestu.
O přestávce programu byla pro diváky připravena ukázka historického šermu v podání
šermířské a divadelní společnosti Memento mori. Děti uvítaly skákací hrad, který byl pro ně připraven
na blízkém hřišti, takže všichni určitě odcházeli spokojeni a obohaceni o kulturní zážitky a
upomínkové předměty, které se na akci prodávaly.

2. červen
V budově Kulturního a informačního střediska začal prodej upomínkových předmětů a
suvenýrů s motivem Tlumačova – dřevěná turistická známka s vypálenými motivy Tlumačova – znak
obce Tlumačov a Hanačka na koni, pohlednice Tlumačova, propisovací tužka, klíčenka, odznak
Tlumačova, taška, otvírač dopisů, leporelo, čepice, trička ve dvou barevných odstínech, záznamník,
sametový obal na pero a vlaječka Tlumačova
Dále KIS nabízí k prodeji turistické mapy blízkého i vzdáleného okolí, turistické průvodce a
cykloturistické mapy.

7. červen
V budově Kulturně informačního střediska byla zahájena výstava prací dětí, které navštěvují
Mateřskou školu Klubíčko Tlumačov U Trojice.
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8. červen
V zasedací místnosti KIS se pod záštitou Historického spolku Tlumačov a Komitétu pro
udržování památek r. 1866 z Hradce Králové konala přednáška s názvem Prusko-rakouský válečný
konflikt v Čechách a na Hané a anabáze vojáků z Tlumačova a okolích vsí v této válce. Pruskorakouský konflikt se dotkl i Tlumačova, neboť do pluku v Kroměříži rukovali i muži z naší obce.
Jednalo se také i o tříměsíční pobyt pruských vojáků v obci.
Přednášel a s touto tématikou seznámil posluchače pan Jiří Jemelka z Hradce Králové.

13. červen
Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo na svém jednání předložený záměr na změnu územně
plánovací dokumentace obce Tlumačov ve smyslu změny trasy protipovodňové ochrany obce
Tlumačov dle projektové dokumentace pro územní řízení stavby 370 341 Morava-Tlumačov –
ochranná hráz, z května 2007 vypracované společnosti PÖYRY Environment a.s. Botanická 834/56,
602 00 Brno.

21. červen
Průtrž mračen doprovázená krupobitím. Již v 16 hod. bylo zřejmé, „že něco příjde“.Po17.hod.
se skutečně tak stalo, kdy v rozmezí od 17,10hod. do 17,40hod. zasáhly naši obec tři postupné vlny
přívalového deště doprovázeného silným větrem, bouřkou a krupobitím.
Intenzivní přívalový déšť zavodnil kanalizaci, Hajskou příkopu a Hlavničku. Řada
kanalizačních vpustí na místních komunikacích, ale i na komunikacích I/55 (Hulín-Otrokovice) a
II/367 (Tlumačov-Kvasice) byla zanesena trávou a smetím z okolních pozemků a nestačila tak odvádět
dešťové vody. Vlastníkům nemovitostí, kteří již měli vodu ve sklepích, komplikovalo situaci náhlý
- 497výpadek elektrického proudu, kdy se mohlo začít s odčerpáváním vody. Porucha byla v celém katastru
na vedení vysokého napětí. V 17,52 hod. byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov
uvedena, prostřednictvím výzvy z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, do zásahu na
provedení odčerpání vody v ulici Nádražní. Tlumačovská jednotka hasičů zajišťovala v době od 17,45
do 21,30 hod.:
• čerpání vody ze sklepních prostor rodinných domků v ulici Nádražní a Masarykova
• čištění kanalizačních vpustí v ulici Kvasická a Jiráskova
• pořez a likvidaci spadlých stromů v lokalitě Skály
• eliminaci rozlivu Hlavničky a zaplavení nemovitostí v jižní části ulice Dolní
• monitoring katastru obce a připravenost poskytnout pomoc občanům
V obci zasahoval též Hasičský sbor České dráhy, který odčerpával vodu za zatopeného podchodu,
kde hladina vody dosahovala výšky 70cm, a tak se cestující nemohli dostat z nástupiště. Místostarosta
obce telefonicky dohodl se zástupci Českých drah, že bude veřejnosti umožněno opustit nástupiště
přes kolejiště s tím, že osobní vlaky budou zastavovat na co nejbližší koleji u nádražní budovy a budou
před příjezdem do stanice používat výstražné zvukové signály. V 21 hod. byla v obci obnovena
dodávka elektrické energie.
Průtrží byly postiženy i Otrokovice, Hulín, Napajedla, Holešov a Kvasice, kam po dohodě se
starostou obce Tlumačov byli vysláni dalšího dne naši hasiči, aby pomohli kvasických občanům při
čištění komunikací a veřejných ploch od nánosu bláta v zasažených lokalitách.
- 498 -

23. červen
Uskutečnil se přátelský fotbalový turnaj dorostu na závěr sezóny. Po velkém úsilí pořadatelky
Lenky Dědkové, se podařilo zajistit čtyři družstva. Nepřízeň počasí předcházejících dnů byla
vystřídána slunečným dnem. Poháry nakoupené, odměny nachystané, občerstvení zajištěno. Zápasy

probíhaly v přátelském duchu, ale když šlo o všechno, snažili se hráči dokázat, že jsou nejlepší. A jak
turnaj dopadl? Zde je umístění družstev:
1. místo Tlumačov
2. místo Bratřejov
3. místo Tečovice
4. místo Spytihněv

26.červen
Tento den proběhla oprava asfaltobetonové vrstvy chodníku spojujícího ulici Švermova s ulicí
Jiráskovou. Současně s touto akcí proběhly opravy výtluků a překopů místních komunikací, a to
napojení ulice Nivy II na silnici III. třídy Tlumačov - Machová, před nádražní budovou Českých drah
v ulici Nádražní a na příjezdové komunikaci podél železniční tratě směrem k hřebčinci.

27. červen
V prostorách Kulturně informačního střediska Tlumačov proběhlo setkání zástupců
Informačních center Zlínského kraje a Krajského úřadu Zlínského kraje – oddělení cestovního ruchu.
Po oficiálním programu si zástupci IC prohlédli objekt KIS a nešetřili chválou a obdivem nad účelově
zrekonstruovanou budovou. Následovala procházka Tlumačovem, na náměstíčku se uskutečnilo
setkání se starostou obce Ing. J. Ševelou a místostarostou Ing. A. Jonáškem. Celá akce byla ukončena
exkurzí v hřebčinci.

27. červen
Již po několik let je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který začíná být tradicí, a
- 499 to přijetí žáků 9. třídy a nejlepších žáků z jednotlivých ročníků u starosty obce. Proto také letos byla
obřadní síň vyhrazena tomuto slavnostnímu aktu.
Mezi nejlepší žáky, ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve škole,
reprezentaci školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách s přihlédnutím na dobré chování ke
spolužákům a učitelům, byli letos vybráni třídními učiteli tito žáci:
1. třída – Pavla Huráňová
6.třída – Tomáš Hink
2. třída – Leona Popovská
7. třída – Romana Odložilíková
3. třída – Martin Šmotek
8. třída – Tereza Kutrová
4. třída – Kateřina Kopečková
9. třída – Marek Odložilík
5. třída – Jan Janda
Se současnými „deváťáky“, kteří začali svou povinnou školní docházku v roce 1990, se ve své
krátkém programu rozloučily děti z mateřské školy, které v září nastoupí do 1. třídy a nahradí tak
vycházející „deváťáky“ – jsou to tito žáci:
David Kouřil
Marek Odložilík
Ochmandach Tsogbadrakh
Pavel Polák
Jiří Ševčík
Ladislav Ulman
Jaroslav Vrána
Marcela Bráníková
Silvie Bubáková
Jana Dědková

Veronika Kómarová
Zuzana Kytlicová
Martina Machalová
Michaela Maťašová
Nikola Procházková
Michaela Sedláčková
Michala Stržínková
Andrea Stužková
Romana Tobolíková
Klára Vesecká

Vzhledem k významnému úspěchu tlumačovských žáků, kteří v cyklistické soutěži postoupili
až do celorepublikového finále a dosáhli tam krásného umístění pod vedením paní učitelky Mgr.

Lenky Odložilíkové, byli ke slavnostnímu přijetí starostou pozváni úspěšní reprezentanti naší školy,
obce Tlumačov a Zlínského kraje:
- 500 Mladší kategorie:
Starší kategorie:
Kristýna Kvasničková
Ludmila Jonášková
Monika Matulíková
Jana Kolomazníková
Patrik Mouka
Josef Procházka
Radek Šimoník
Petr Sedláček
Starosta obce společně s místostarostou poděkoval všem za pěknou práci ve škole, popřáli
všem hezké prázdniny. Na závěr setkání všichni žáci obdrželi upomínkové předměty, které jim tento
slavnostní den budou připomínat.

28. červen
V místní knihovně v budově Kulturně informačního střediska se uskutečnilo pasování prvňáků
na čtenáře místní knihovny. Tato akce se uskutečnila vůbec poprvé v historii tlumačovské knihovny.
Dvacet čtyři dětí se přišlo podívat do knihovny, aby si ji prohlédly a poslechly povídání o knížkách, o
tom, co knihy nemají rády a jak se k nim chovat. Každý prvňák musel splnit úkol a tím dokázat, že
umí číst a je hoden slavnostního pasování, při kterém zároveň složil slavnostní slib. Děti byly
dekorovány šerpou a obdržely zdarma průkaz čtenáře na jeden rok, pamětní diplom a drobné dárky.
Tato akce měla zábavnou formou přilákat děti ke čtení knih a návštěvě místní knihovny.

30. červen
V sobotu proběhla v tělocvičně Základní školy Tlumačov a na sportovišti za školou oslava
80. výročí založení odbíjené v Tlumačově. Při této příležitosti se po mnoha letech sešlo několik
generací volejbalistů a volejbalistek, kteří dlouhá léta oblékali dres Tlumačova a reprezentovali
- 501 naši obec. Mezi stovkou přítomných bylo vidět hráče i hráčky, kteří byli členy tlumačovských
volejbalových družstev v dobách největší slávy, ve 40., 50. a 60. létech minulého století.
Vyvrcholením oslav byla přátelská utkání, v nichž dominovala utkání exibiční – mužů všech generací.
Ukázalo se, že volejbalisté jsou parta lidí, a to bez ohledu na věk, která nejen dokáže hrát
odbíjenou do pozdního věku, ale umí se přátelit a dobře bavit. Partnerem setkání byla Obec Tlumačov
a Základní škola Tlumačov. Poděkování patří jim i sponzorům akce.

Obec Tlumačov vlastní a tím pádem také udržuje více jak 14,5 km místních komunikací.
V měsíci červnu byla provedena první větší část oprav místních komunikací, a to:
• oprava zdeformované části místní komunikace v lokalitě Skály o výměře 304 metrů
čtverečních – finanční náklady 104.156.- Kč
• oprava asfaltového krytu spojovacího chodníku mezi ulicí Jiráskovou a Švermovou o
výměře 300 m čtverečních – finanční náklady 65.450.- Kč
• oprava výtluků většího rozsahu zejména v ulicích Nivy II, Nádražní a komunikaci za
železničním přejezdem směrem k podjezdu pod železniční tratí – finanční náklady
39.151.- Kč
Pracovníci oddělení údržby, služeb a životního prostředí Obecního úřadu Tlumačov provedli
údržbu hřiště, která spočívala v opravě konstrukce fotbalových branek a konstrukcí pro ochranné sítě,
ve výměně pozinkovaného pletiva, ochranných sítí a nátěru zámečnických konstrukcí. Náklady na
zmíněnou opravu dosáhly částky 35.000.- Kč.
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Počasí
V začátku měsíce časté bouřky, ale teploty dosahovaly 27°C – 29°C. V noci z 9. na 10. června
byla velká bouřka, která trvala skoro celou noc. Po bouřce se na dva dny ochladilo, ale pak opět

teploty stoupaly až k 29°C. 13. červen byl nejteplejším dnem +32°C. 21. června zasáhla naši obec
průtrž mračen s bouřkou doprovázena krupobitím. Naštěstí nedošlo k velkým materiálním škodám.
Teplé a suché počasí pak trvalo až do konce měsíce.
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ČERVENEC
Když v červenci jsou dny jasný a čistý, přinesou dary hojnosti jistý.

2. červenec
Zhruba šest desítek chovatelů a majitelů koní z celé Moravy přivezlo do Zemského hřebčince
Tlumačov stovku ušlechtilých koní od arabských hřebců až po shetlanské poníky. Na této zajímavé
přehlídce koní mohli návštěvníci z Tlumačova i blízkého okolí obdivovat nejen českého
teplokrevníka, moravského teplokrevníka, slezského norika, ale i plemeno Shagya Arab.

9. červenec
Lidé v Tlumačově si připomněli 10 let od ničivé povodně, která postihla Tlumačov, zejména
ulice Metlov, Sportovní, Kvasická, Dolní, Masarykova, Krátká a Mánesova. Přitom výška hladiny
vody na Metlově dosahovala 145 cm, na fotbalovém hřišti 215 cm, v Dolní 192 cm a Kvasická
U Rybníčka 243 cm!
Poškozeno bylo 138 domů, z čehož 21 bylo zdemolováno. Na základě této skutečnosti byly
zahájeny intenzivní práce na přípravě dvou zásadních investičních akcí pro obec Tlumačov:
• odkanalizování obce – investiční náklad cca 100 mil. Kč – realizace 2009-2013
• protipovodňová ochrana obce – investiční náklady cca 60 mil. Kč, délka hrází cca 3,2 kmrealizace 2009
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18. červenec
Tento den vydali meteorologové varování před hrozícím suchem a vysokým nebezpečím
možnosti vzniku požárů.
„Ve Zlínském kraji přetrvává velmi nízká půdní vlhkost. Vzhledem k předpovědi počasí –
teploty 29°C – 36°C se negativní srážková bilance nezlepší, a proto bude nebezpečí požárů. Výstraha
na nebezpečí požárů trvá od 18.7. do odvolání nebo do vydatnějších dešťových srážek.“
S touto výstrahou byli seznámeni občané Tlumačova místním rozhlasem, vývěskou a na
webových stránkách obce.

31. červenec
Ministerstvo dopravy České republiky vydalo veřejnou vyhláškou stavební povolení na stavbu
Rychlostní silnice R55 Skalka-Hulín. Stavební povolení se vztahuje na úsek rychlostní komunikace o
celkové délce 10,8 km, který mimo vlastní vozovku obsahuje 7 přemostění, oboustranné odpočívadlo
na trase R55 v lokalitě mezi obcemi Kurovice a Záhlinice a protihlukovou stěnu u Chášťan.
Dokončení rychlostní komunikace R55 Skalka-Hulín, která zasahuje do šesti katastrálních území, se
plánuje v termínu do 31.12. 2012.
V období od začátku měsíce června do poloviny měsíce července došlo k rekonstrukci silnice
II/367 Tlumačov – Kvasice v délce 1469 m. Oprava probíhala za částečného provozu. Finanční
náklady 35 mil. Kč
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Počasí
Začátek měsíce počasí charakterizovalo typicky letní měsíc – teplo, příjemné sluníčko, bez
deště. S přibývajícími dny přibývaly i stupně na teploměrech. Dne 16. července padl na Zlínsku
teplotní rekord. Nejvyšší hodnotu meteorologové naměřili v Kroměříži, kde rtuť teploměru ukázala
34,7°C. To je o 1,3°C více než byl dosavadní rekord v roce 2001. Lékaři měli zvýšený počet případů
dehydratace, infarktů a dalších zdravotních komplikací. Tropická vedra pokračovala prakticky až do
konce měsíce. Stále velké sucho, s nímž souvisela spousta požárů.
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SRPEN
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

1. srpen
Občanské sdružení Dar života uskutečnilo v Tlumačově finanční sbírku na podporu a
propagaci dárcovství krve v České republice. Sbírka probíhala ve spolupráci s Kinematografem bratří
Čadíků. Během čtyř večerů se na bývalém házenkářském hřišti uskutečnila čtyři filmová představení –
Experti, Jak se krotí krokodýli, Grandhotel a Maharal-tajemství talismanu, která navštívilo přibližně
280 diváků, tedy v průměru na jedno představení 70 návštěvníků. Vybralo se 3.468.- Kč, které
putovaly na konto občanského sdružení Dar života.

4. srpen
Na pozvání družební obce Ďanová se tlumačovská devítičlenná skupina zúčastnila výstupu na
horu Tlstá (1414m.n.m.). Osmikilometrový výstup s převýšením 900 m zdolali účastníci – Tlumačáci i
Ďanováci – za necelé dvě a půl hodiny. Po návratu z horské túry všichni poseděli – v čele se starosty
obou obcí – v přátelské a srdečné atmosféře. Diskutovalo se o možných budoucích aktivitách v oblasti
přeshraniční spolupráce, které by mohly být podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) – konkrétně z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika.
- 507 Na závěr návštěvy si všichni symbolicky vzpomněli na bývalého starostu Ďanové Petra
Švábika (zemřel r. 2006), který stál u počátku družební spolupráce Tlumačova a Ďanové.

6. srpen
V kostele sv. Martina v Tlumačově se uskutečnil koncert duchovní hudby. Vystoupil zde
Tomáš Najbrt a páter Jaroslav Konečný, kteří představili posluchačům mimo jiné historické hudební
nástroje. Před koncertem byly sloužena mše svatá.

18. srpen
V sobotu se konal na fotbalovém hřišti již 5. ročník noční soutěže v požárním sportu. Letos
poprvé pod názvem O putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. Za velkého diváckého zájmu se sjelo
do Tlumačova 15 družstev mužů a 8 družstev žen.

Jako první se na start postavilo domácí družstvo žen a před domácím publikem dosáhlo
vynikajícího času 21,72, což jim vyneslo krásné 2. místo před ženami z Hostišové – opraveno – za
ženami. Pak nastoupili muži z Tlumačova. Čas 21,20 bohužel dal konec nadějím na medailové
umístění. Skončili na 9. místě. Vítězi se stali hasiči z Karolína – 15,58.
Noční soutěž nabídla divákům zajímavou podívanou, ale ukázala i náročnost požárního sportu.

20. srpen
V podvečerních hodinách zasáhla většinu území Zlínského kraje silná bouře s průtrží mračen.
Zasažen byl i Tlumačov. Bouře nezpůsobila větší škody, pouze jednotka našich hasičů zasahovala na
silnici z Tlumačova na Záhlinice. Zde totiž blokoval cestu padlý mohutný strom. Během hodiny byla
silnice průjezdná.
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23. srpen
Od 21,35 hod. zasahovala Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov při hašení požáru
stohu slámy mezi obcemi Kvasice a Bělov. Zásah byl zdárně zakončen v 0,45 hod.

Počasí
I měsíc srpen byl nadměrně teplý a suchý. Svědčí o tom i to, že během prvních čtyř dnů
měsíce došlo na území ČR k 364 požárům. Tropická vedra trvala až do 12. srpna, kdy v odpoledních
hodinách došlo k průtrži mračen. Bohužel ani to nepřineslo ochlazení. Následovala opět velká horka,
teplota stoupala na 30°C – 33°C. V noci z 19. 8. na 20. 8. nás zasáhla velká bouřka, která trvala celou
noc až do pozdních ranních hodin. Teplo ovšem pokračovalo dál. Ochladilo se až koncem měsíce, na
již příjemných 25°C.
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ZÁŘÍ
Jsou-li v září rána mlhavá, bude jistě zima sychravá.

1. září
V budově Kulturně informačního střediska byla zahájena výstava fotografií s názvem „Co
voda vzala a dala“, jako vzpomínka na povodeň roku 1997. Velkou část fotografií dodali místní
občané, kteří tuto nešťastnou událost před 10 lety zdokumentovali. Výstava byla spojena i
s promítáním filmu o povodni v Tlumačově. Výstava trvala do konce měsíce října.

1. září
Okresní agrární komora v Kroměříži ve spolupráci s Agrární komorou Zlínského kraje,
Městským úřadem v Kroměříži a Krajským úřadem Zlínského kraje uspořádala v Kroměříži dožínky.

Pozvání na dožínky přijalo 10 obcí a měst.
I tlumačovský Historický spolek zorganizoval účast Tlumačáků na těchto dožínkách.
Tlumačovské hanácké kroje, ve kterých se předvedli D. Králová, L. a E. Pavlíkovi, manželé Hánovi,
M. Skopal-Procházka st. a ml., M. Pavlíčková, J. Fialová s vnučkou Jitkou a sestry Lidka a Marta
Jonáškovy, se všem líbily, o čemž svědčil velký zájem fotografů. Byly zde k vidění i staré zemědělské
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stroje. Pan L. Vaňhara o nich podával velmi fundovaný výklad, který zaujal i místopředsedu Vlády ČR
a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.
Účast na dožínkách byla velmi dobrou propagací Historického spolku i obce Tlumačov.

3. září
Na nádvoří před základní školou začal slavnostně nový školní rok 2007-2008. V letošním roce
začíná škola pracovat v 1. ročníku a v 6. ročníku podle dokumentu Školní vzdělávací program.

5. září
Český hydrometeorologický ústav vydal dnešní den Výstrahu č.44/07 ve smyslu, že území
Zlínského kraje bude zasaženo silným vytrvalým deštěm (až 100 litrů na metr čtvereční za 48 hod.),
který bude doprovázen prudkým větrem, místy až vichřicí. Obyvatelé Tlumačova byli o této situaci
informováni místním rozhlasem a na webových stránkách obce.

5. září
Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo o zrušení Obecní policie Tlumačov
k 31.12.2007.
Hlavním důvodem pro zrušení obecní policie byly ekonomicko-finanční důvody, kdy roční
provoz představoval výdaj z obecního rozpočtu 900.000.-Kč. Dalším důvodem, který od roku 1997
výrazně ovlivňoval výkon činnosti obecní policie, bylo personální obsazení. Do Obecní policie
Tlumačov byli zařazeni 2 strážníci, kteří nemohli zajistit úplné časové pokrytí výkonu služby v obci v
- 511 rozsahu 24 hod. a 7 dní v týdnu, což znamenalo výrazně omezenou funkčnost obecní policie.
Zastupitelstvo při svém rozhodování bralo v úvahu také skutečnost, že ze strany státu jsou na
obce přenášeny další nové povinnosti ve smyslu rozsáhlejší agendy a úřednické činnosti bez
patřičného finančního krytí, a tak není možno dále financovat z obecního rozpočtu výkon
problematiky spojené s dodržováním platných zákonů a jiných předpisů, a tak v řadě činností suplovat
Policii České republiky. V nejbližším období proběhne jednání s obvodním oddělením Policie ČR
v Otrokovicích o standardním zajištění preventivní a kontrolní služby.
Vybrané údaje vztahující se k Obecní policii Tlumačov:
- vznik k 1. 7. 1992
- personální obsazení do 31. 12. 1996 – 3 strážníci, od 1.1.1997 – dva strážníci
- předpokládané roční výdaje 2007 – 889.000.-Kč (k 30.6.2007 426.000.-Kč)
- předpokládané roční příjmy 2007 –10.000.-Kč (k 30.6.2007 – 2.000.-Kč)
- nabídka pracovního zařazení pro stávající strážníky – od 1.1.2008 organizační zařazení do
oddělení životního prostředí, údržby a služeb Obecního úřadu Tlumačov

6. září
Český hydrometerologický ústav vydal Výstrahu č. 45/07. Vzhledem k dosavadním
intenzivním srážkám v Jeseníkách a Beskydech, a v souvislosti s předpokládaným dalším vytrvalým
deštěm je vyhlášena povodňová bdělost pro území Zlínského kraje,tudíž i pro Tlumačov.

8. září
Místní organizace KDU-ČSL uspořádala zájezd do západních Čech pod názvem Lázeňský
- 512 okruh. Účastníci navštívili Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Cheb a zámek
Kynžvart. Během dvou dnů se návštěvníci seznámili s krásami českých lázní a jejich okolí.

15. září
Opět je rok za námi a IX. ročník turnaje zastupitelů v malé kopané mužů a žen je zde. Na hřišti
Slovácké Sparty Spytihněv čekala naše mužstva perná utkání, ale i příjemné uvítání a prostředí.
Tentokrát vyšel turnaj ženám z Tlumačova. S přehledem prošly turnajem bez jediného
zaváhání a dokonce bez inkasovaného gólu, a celý turnaj tak vyhrály. A zde jsou jména vítězek –
H.Dvořáková, J.Dvořáková, I. Horková, L.Horková, H.Kvasničková, L.Mouková, H.Rýdlová,
V.Ševelová, P.Šimoníková a V. Vystrčilová.
Družstvo mužů ve složení – R.Dvořák, K.Horka, A.Jonášek, J.Rýdel, J.Ševela, R.Šimoník a
M.Veselský obhajovalo loňské prvenství na turnaji. Nakonec muži skončili na bronzové příčce.

22. září – 23. září
V sále sokolovny se konala výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou připravila Místní
organizace Českého zahrádkářského svazu Tlumačov.
Různé známé i méně známé odrůdy jablek, hrušek, švestek, hroznů, dýní, ale i melounů,
paprik a jiné zeleniny, ale třeba i masožravých rostlin, se předvedly na vkusně upravených stolech.
Záplava zejména podzimních květin nenechala nikoho na pochybách, že tlumačovští zahrádkáři se
ukázali v nejlepším světle. Nedílnou součástí této výstavy byla i ochutnávka burčáku a především
- 513 zahrádkářských výrobků v podobě jablkových koláčků a závinů, ořechových řezů a dalšího cukroví,
které připravili tlumačovští zahrádkáři.

28. září – 29. září
Kulturně informační středisko spolu s cestovní kanceláří Mairontour Kroměříž a Vzdělávací
agenturou Kočí připravilo poznávací zájezd do historické Vídně a okolí.
Účastníci tohoto zájezdu poznali zámek Schömbrunn, zámek Hof, historické jádro Vídně a
samozřejmě i zábavné středisko Prátr. Také procházka historickou částí Bratislavy a návštěva Děvína,
přispěly ke spokojenosti všech přítomných, k níž se přiřadilo pěkné počasí, ubytování na úrovni a
zejména profesionální přístup průvodce pana Kočího.

26. září
Rada obce na svém zasedání souhlasila s odstraněním přechodové lávky nad železničním
koridorem Českých drah Tlumačov v termínu do 31.12.2007.
Rovněž schválila provedení demontáže a odstranění kovové konstrukce hlediště a promítací
plochy letního kina.
V měsíci září získal tlumačovský občan a podnikatel pan Ing. Libor Hubík – firma Psí Hubík,
1. místo v soutěži Makro Živnostník 2007 ve Zlínském kraji. Do této soutěže se zaregistrovali 193
podnikatelé a firmy.
O vítězství pana Hubíka rozhodlo získané skoré, ratingové hodnocení a posouzení poroty. U
Živnostníka roku šlo organizátorům o nalezení podnikatele s nejvíce originálním příběhem. Pan Hubík
postoupil do celorepublikové soutěže, která byla zakončena vyhlášením výsledků 15. listopadu 2007

- 514 ve Slovanském domě v Praze. I když se tlumačovský podnikatel zde neumístil na předních místech,
určitě lze považovat jeho účast za velký úspěch.

Na rozhraní měsíců září a října se uskutečnila oprava živičného krytu vozovky na komunikaci
I/55 v průtahu obcí Tlumačov v délce cca 1,8 km. Povrch komunikace vykazoval značné defekty
v podobě kolejí a výtluků. Rozsah prací sestával zejména z frézování živičného krytu v obou směrech
v tloušťce 5-10 cm a pokládky nového asfaltobetonového krytu. Jako zhotovitel byla vybrána
společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. závod Morava se sídlem Tlumačov-Skály.
Celkové náklady na tuto opravu činily 19.999.792.-Kč.

Počasí
Začátek měsíce byl poznamenán ochlazením. Teplota se přes den pohybovala kolem 14°C.
5. září začalo pršet a pršelo bez ustání celkem 32 hodin. ČHMÚ vydává dvě výstrahy pro povodňovou
bdělost. Od 17. září se počasí umoudřilo a nastalo pravé, krásné „babí léto“, které trvalo až do 26. 9.,
kdy se citelně ochladilo. 28. 9. – silná bouřka.
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ŘÍJEN
Bouřka-li v říjnu, třebas malá, sotva bude zima stálá.

4. říjen
Čaj o páté- tak se nazývala přednáška o čajích a vodních dýmkách. Účastníci měli možnost
ochutnat některé druhy čajů a zkusit si zakouřit vodní dýmku. Na závěr paní Renata Provazníková
z čajovny Orient Otrokovice , která přednášela, zatančila i břišní tance, které sklidily obrovský úspěch
u návštěvníků této akce.

12. říjen.
Posezení s písničkou – tak se nazývají písničkové pořady, které jsou tématicky zaměřené.
Tentokrát to byly hity 60. a 70. let nazvané Vzpomínky zakleté do písničky. Posluchači slyšeli písně
W.Matušky, H.Zagorové, P.Filipovské,M.Kubišové,V.Neckáře a dalších našich zpěváků v podání
M.Pečeňové, I.Janišové s klavírním doprovodem Z.Gazdové a mluveným slovem H.Janoštíkové.
Velmi zdařilé odpoledne.

29. říjen
Začala dle rozhodnutí Rady obce Tlumačov demontáž kovové konstrukce, dřevěných

- 516 materiálů, plechového skladu a promítací plochy letního kina. Demontáž probíhala v době od 29.10.do
14.11. 2007. Prováděli ji pracovníci údržby obce a pracovníci Metalšrotu, který dodal i mechanizaci –

bagr, pálící soupravu, nákladní automobily. Provoz letního kina byl zahájen v roce 1975. Letní kino
tedy sloužilo občanům Tlumačova a blízkého okolí 32 let.
Během měsíce října proběhlo v Kulturně informačním středisku Tlumačov několik zajímavých
přednášek pro všechny obyvatele Tlumačova. A zde jsou názvy některých z nich: Jak se správně
rozhodnout při výběru povolání, Práva spotřebitelů, Reklamace oblečení a obuvi, Poradna Sdružení
spotřebitelů.

Počasí
Počasí měsíce října bylo vrtkavé a často se měnilo ze dne na den. Začátek měsíce byl ryze
podzimní – chladno a dešťové přeháňky. V polovině měsíce nastaly krásné slunečné podzimní dny, i
když se objevily ranní mrazíky. Toto pěkné počasí skončilo koncem měsíce, kdy se znatelně ochladilo
– až na –3°C v důsledku 20cm vrstvy sněhu, která pokryla Jeseníky. Větrno, deštivo a velmi chladno.
5.10. – poslední letošní bouřka.
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LISTOPAD
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.

5. listopad
Ve vybraných prodejnách a v kanceláři Kulturně informačního střediska byl dán do prodeje
kalendář Obec Tlumačov 2008, který zachycuje naši obec na fotografiích F.Cívely a D.Králové, a to
v porovnání současnosti a minulosti Tlumačova. Cena měsíčního kalendáře činí 40.-Kč.

7. listopad
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo odprodej části pozemků podniku Povodí
Moravy.s.p. pro přípravu a realizaci veřejně prospěšné stavby – protipovodňové hráze.
Dále schválilo nový název tlumačovské ulice U Cementárny. Jedná se o název ulice v lokalitě
mezi Švermovou a ul. Jiráskovou, která je určena pro stavbu rodinných domků
Na jednání bylo dále schváleno ukončení členství obce Tlumačov v dobrovolném svazku
„Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě“.

10. listopad
V odpoledních hodinách v Klubu obce Na Zábraní proběhla oslava Martinských hodů ,které se
tímto začaly obnovovat. Milovníci cimbálové muziky – Linda z Otrokovic, si zazpívali a zatančili.
- 518 Především ale ochutnávali různé druhy svatomartinských vín, která byla připravena spolu s malým
pohoštěním. Děvčatům z KISka se akce podařila.
Hodovníci mohli pokračovat v „hodování“ i večer na tradiční Martinské zábavě, kterou
připravil SDH Tlumačov.

11. listopad
Nedělní dopoledne proběhlo také ve znamení Martinských hodů. Na náměstíčku, po mši svaté,
která se konala v místním kostele zasvěcenému svatému Martinovi, přivítal páter Mgr. Jan Vavřinec
Černý všechny přítomné, kteří se zde sešli. K dobré náladě zazpíval mužský pěvecký sbor Hlahol
z Mysločovic. Hodovníci mohli ochutnat něco dobrého z bohatého pohoštění. I počasí bylo věrné
pranostice, neboť sv. Martin opravdu „přijel na bílém koni“, a tak přispěl ke správným
Svatomartinským hodům, které by se neměly obejít bez sněhu.

11. listopad
V odpoledních hodinách byla v budově Kulturně informačního střediska zpřístupněna výstava
betlémů. Přinesené exponáty nejen tlumačovských občanů vkusně naaranžovala rodina Jánských.
Celou akci zaštiťovala Farnost Tlumačov.

14. listopad
Akce Den bez úrazu – prevence proti úrazům, kterou pořádal pro děti MŠ a ZŠ Tlumačov
Dům dětí a mládeže Sluníčko, byla pro většinu dětí velmi zajímavá a poučná. Děti se zde dověděly
spoustu důležitých informací ohledně bezpečnosti při jízdě na kole nebo na in-line bruslích. Nechyběla
ani ukázka hasičské techniky a hasících přístrojů, které dětem přiblížili tlumačovští hasiči. S policisty
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Oblastní policie Otrokovice si žáci vyzkoušeli telefonicky ohlásit úraz nebo jiné nebezpečí. Mohli si
také prohlédnout policejní výstroj. Děti se také seznámily s výukou výcviku vodících psů. Nechyběla
ani ukázka toho, jaké úrazy hrozí dětem venku nebo doma, a poskytnutí první pomoci.

20. – 24. listopad
Začalo odstraňování lávky nad železničním koridorem na nádraží Tlumačov. Tato lávka byla
vybudována v roce 1989 a v témže roce bezúplatně předána tehdejšímu Místnímu národnímu výboru
Tlumačov. Byla pro pěší a spojovala obě strany obce.
V roce 2001 byl otevřen podchod pod železniční tratí a lávka byla uzavřena po dobu 6 let. Na
demontáž byla vybrána společnost Pozemní stavitelství Zlín. 24.11. bylo vypnuto trakční napájení
v celé stanici a jeřáb Liebherr o nosnosti 300 tun zvedal jednotlivé díly lávky. V tuto dobu tudy
neprojížděl z bezpečnostních důvodů žádný vlak.
Finanční náročnost této akce představovala výdaj z rozpočtu obce asi 600 tisíc Kč. Na
likvidaci a demontáži se podílel také Metalšrot Tlumačov, České dráhy, ale i pracovníci Obecního
úřadu Tlumačov.

22. listopad
Děti z kroužku aerobiku při Domu dětí a mládeže Sluníčko se zúčastnily soutěže v aerobiku
v Otrokovicích. Z 22 dětí postoupilo do finále 10 dětí, které budou Tlumačov prezentovat na finále
v Brně.

27. listopad
Na valné hromadě Mikroregionu Jižní Haná byl mimo jiné schválen rozpočet na rok 2008 a
- 520 rozpočtový výhled na období let 2009 – 2010. Hlavním bodem programu byl vstup města Chropyně
do mikroregionu. S tímto novým členstvím souviselo schválení aktuálního znění stanov a
zakladatelské smlouvy. Členy mikroregionu jsou Tlumačov, Hulín, Kvasice a Chropyně.

30. listopad
Rozsvěcení vánočního stromu bylo letos zpestřeno kulturním vystoupením dětí mateřské i
základní školy, kroměřížskými pozounisty, malým vánočním jarmarkem, výstavou na téma Mikuláš,
výstavou betlémů. Nechyběl ani tradiční ohňostroj. Vánoční světlo předal dětem a všechny přítomné
pozdravil a k nadcházejícím svátkům přidal přání starosta obce Ing. Jaroslav Ševela:
„Nástup adventního času nezadržitelně signalizuje, že letošní rok se blíží ke svému konci, a
řada z nás si zpětně vybavuje události a okamžiky, které zůstaly v paměti spojené s rokem 2007.
Poklidná atmosféra, posezení s přáteli, či s rodinou a bilancování uplynulého roku je typické právě pro
toto období adventu a Vánoc.
Každý na končící rok 2007 může mít jiný náhled. Nicméně si myslím, že s většinou z vás se
shodnu na tom, že každý rok je takový, jaký si ho uděláme sami a s jakým rozpoložením to které
období roku prožíváme. Samozřejmě osud je nevyzpytatelný a mnoha našim spoluobčanům výrazně
ovlivnil prožití letošního roku – ať v dobrém , či zlém. Ale zase tito lidé jen sami nebo za pomoci
svých přátel, mohou optimistickou náladou, sebevědomím a přirozenou mírou pokory nejvíce ovlivnit
další hodiny, dny či měsíce svého života.
Navíc, komu přeje zdraví, tak ten snad nemůže říci nic jiného, než že uplynulý rok byl dobrý!“
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce Tlumačov
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Počasí
Mlhavo, siholení, přeháňky zamračeno, chladno – prostě „dušičkové“ počasí zahájilo měsíc
listopad. Dne 6.11. začal padat první sníh, který se neudržel a hned na zemi tál.Teploty v noci 0°C,
přes den 3°C – 6°C. 11.11. – svatý Martin letos skutečně „přijel na bílém koni“. Sníh padal celé
dopoledne – 15 cm,na horách až 40 cm. Během týdne sníh odtál. Od 18.11. velmi silný severní vítr se
sněhovými přeháňkami. Teplota poklesla k –3°C. Poslední listopadový den napadlo asi 3 cm sněhu,
což navodilo předvánoční atmosféru u rozsvěcování vánočního stromu.

Zápis v této knize, Kronika obec Tlumačov okres Zlín, končí měsícem listopadem 2007 –
strana 521.
Další pokračování a dokončení zápisu roku 2007 je v nové knize Kronika obec Tlumačov
na Moravě.

Zapsal kronikář obce Tlumačov – Mgr. Jiřina Rýdlová
Podpis

Potvrzuji: Ing. Jaroslav Ševela
Podpis a kulaté razítko Obec Tlumačov
Březen 2008
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Kronikář:
Narozena:
Bydliště:
Vzdělání:

Mgr. Jiřina Rýdlová
26.11.1945 v Tlumačově
Tlumačov, Přasličná 593
Střední všeobecně vzdělávací škola Otrokovice
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Působiště:
Základní škola Vizovice
Základní škola Zlín-Malenovice
Základní škola Tlumačov
Kronikářkou obce Tlumačov je od 1. ledna 2005

Mgr. Jiřina Rýdlová – podpis

Zápis v této knize Kronika – obec Tlumačov na Moravě je pokračováním zápisu z knihy
Kronika obec Tlumačov, okres Zlín.

Březen 2008

J. Rýdlová – podpis

Potvrzuji: Jaroslav Ševela – podpis
Kulaté razítko – Obec Tlumačov
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PROSINEC
Prosinec proměnlivý a vlahý,nedělá nám zima těžké hlavy.

1. prosinec
V místní sokolovně se konal 6. školní ples, který pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy a
základní škola. Dobrá hudba, bohaté občerstvení, netradiční výzdoba a velmi pěkná tombola, která
byla těžištěm finančního efektu, to vše dohromady vyústilo ve zdařilou akci.

6. prosinec
V dopoledních hodinách v prostorách Kulturně informačního střediska se uskutečnilo
přátelské setkání čelních představitelů obce Tlumačov se zástupci firem, podporující činnost spolků a
organizací v Tlumačově. V přátelské atmosféře poděkoval starosta obce sponzorům za spolupráci
v roce 2007 a vyjádřil přesvědčení, že i nadále budou pokračovat dobré vztahy mezi obcí a firmami.

9. prosinec
V sále místní sokolovny předvedl valašský soubor Kašava krásné vánoční pásmo, v němž
připomněl vánoční zvyky na Valašsku jak známé, tak i méně známé a dnes už skoro zapomenuté.
Členové souboru také zahráli biblický příběh Adama a Evy. V podání zejména ženského pěveckého
souboru za doprovodu pravé valašské cimbálovky zněly koledy a jiné vánoční písně kouzelně a
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dojemně. Rovněž novoroční přání Tří králů bylo velmi zdařilé a zanechalo v návštěvnících příjemný
pocit. Bohužel na této pěkně připravené akci bylo málo tlumačovských občanů.

10. prosinec
Dům dětí a mládeže Sluníčko pořádal již tradiční a mezi dětmi velmi oblíbené Vánoční dílny
v tělocvičně základní školy. Děti si zde mohly vlastními silami vyrobit vánoční ozdobu nebo i pěkný
dárek pro příbuzné nebo kamarády. Součástí byla také soutěžní výstava výtvarných prací na téma
Vánoční kapřík. Po dobu celého dne akci navštívilo 250 dětí a dospělých.

12. prosinec
Členky Sboru pro občanské záležitosti Tlumačov připravily nejen pro seniory písničkový
podvečer s názvem „Vánoční písničkový koktejl“. Zazněly nejen koledy, ale i jiné vánoční písně, a tak
byla navozena předvánoční nálada. Program doplnily svým vystoupením děti z mateřské a základní
školy. Účast tlumačovských občanů byla velká.

13. prosinec
Vánoční koncerty a vánoční pořady ukončili svým Vánočním koncertem žáci navštěvující
Základní uměleckou školu Otrokovice – pobočka Tlumačov. Malí zpěváčci a hudebníci předvedli své
hudební „umění“ na téma Vánoce. Odměnou jim byl potlesk návštěvníků tohoto koncertu, který se
odehrával v budově KIS.
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Počasí
Začátek měsíce slunečné dny – teplota 0°C. Od 8.12. deštivo, větrno, zamračeno, prostě
nepříjemné počasí. Těsně před Štědrým dnem napadl sníh – pouze poprašek, ale přesto navodil
vánoční atmosféru, i když Vánoce byly bez sluníčka. Teploty –3°C. Tento ráz počasí vydržel beze
změny celý týden. Teprve na Silvestra napadly asi 3cm sněhu.
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Matrika
Počet přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2007
Z celkového počtu – počet mužů
počet žen
Průměrný věk obyvatelstva
Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v roce 2007
Počet občanů odhlášených z trvalého pobytu v roce 2007
Počet narozených dětí
Počet zemřelých
Počet uzavřených sňatků v Tlumačově – všechny občanské
Významná životní jubilea
90 – Gahura Vojtěch
91 – Stejskal Josef
92 – Stašek Vladimír
93 – Sácký Matěj – nejstarší muž v Tlumačově
93 – Miklík Karel
95 – Krpcová Anežka
97 – Zapletalová Vojtěška – nejstarší občanka Tlumačova
97 – Horká Marie
Zlatou svatbu oslavili:
Manželé Bohumil a Věra Popelovi
Manželé Zdeněk a Marie Řičicovi
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Kulturně informační středisko Tlumačov – akce r. 2007
Leden

Ocenění dětí a mládeže za rok 2006
Výstava keramiky – děti z DDM Sluníčko
Povídání o knížkách
Valná hromada Mikroregionu Jižní Haná
Kompetence starostů a místostarostů

2 455
1 241
1 214
40,5
39
41,9
75
42
20
25
8

Únor

Březen

Duben

Květen
Červen

Čajová párty s ochutnávkou a prodejem
Jak správně napsat životopis
Začínáme s digitální fotografií
Internet a e-mail
Super Star Mikroregionu Jižní Haná – místní kolo
Beseda o Janu Zbořilovi
Super Star Mikroregionu Jižní Haná – finále
Základy PS
Noc s Andersenem
Obecní ples
Osobní image k výběrovému pohovoru
Základy excelu
Velikonoční vázání květinových dekorací
Velikonoční výstava
Začínáme využívat internet
Posezení s písničkou
Výstava oddílu voltiže
Tlumačovská kronika – k nahlédnutí
Výstava oddílu voltiže
Horolezci, horolezkyně, horolezčata
Hanácký den
Výstava prací dětí Mateřské školy Klubíčko
-7-

Červenec
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Setkání pracovníků Informačních center Zlínského kraje
Pasování prvňáčků na čtenáře
Prusko-rakouský konflikt – přednáška
Filmové léto s Poštovní spořitelnou
Výstava „Co voda vzala a dala“ – povodeň 1997
Beseda o knize Navlékání korálků se spisovatelkou
Poradna SOS
Zájezd – Vídeň a okolí
Odpoledne s písničkou – 60. a 70. léta
Jak se správně rozhodnout o výběru zaměstnání
Základy PS
Čaj o páté – ochutnávka čajů, vodní dýmky
Přednáška SOS – práva spotřebitelů
Přednáška SOS – reklamace obuvi a oblečení
Korespondence – seminář školení zaměstnanců OÚ
Poradna Sdružení obrany spotřebitelů
Martinské hody
Jak využít personální agenturu
Kurs PS – Word
Výstava betlémů
Přednáška SOS – reklamace elektrotechniky
Čtení pohádek
Vánoční jarmark
Rozsvícení vánočního stromu
Výstava – Mikuláš
Adventní koncert ZUŠ Otrokovice – pobočka Tlumačov
Vánoční koncert souboru Kašava
Vánoční písničkový koktejl

-8-

Dura – Line CT s.r.o.
Dříve se v tomto podniku vyráběly trubky o průměru 25-50mm. V současné době nastupují ve
světě projekty tzv. optické vlákno až do domu. Optická síť je chráněna mikrotrubičkami o průměru 3 –
12 mm. Z této současné produkce vyváží firma 95% do zahraničí a nechybí u žádného významného
projektu v oboru. Kvalita výrobků je vysoká, s využitím americké licence je konkurenceschopná.
Dne 21. března 2007 převzal společnost nový majitel AUDAX Group a už v tomto roce
připravil další nárůst výroby spojený s výstavbou přístupových sítí v projektech nazývaných „poslední
míle nebo optické vlákno až do domu“.
Ve firmě pracují převážně muži, neboť práce je fyzicky náročnější. Ženy ve společnosti
pracují pouze v administrativě. K zamyšlení je klesající trend zaměstnanců pocházejících
z Tlumačova. V současnosti pracuje ve firmě 28 místních občanů. Provoz je čtyřsměnný, průměrná
hrubá měsíční mzda zaměstnanců je těsně pod hranicí 20 tisíc korun. Od pracovníků ve výrobě se
nevyžaduje 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 neobejdou.
Firma, dle ubezpečení ředitele, neznečišťuje životní prostředí obce. Vztahy mezi firmou a
Obcí Tlumačov jsou korektní. Společnost podporuje především sportovní mládežnické činnosti, ale i
zdravotnictví – obvodní lékařskou a zubní ordinaci.
Ředitelem firmy je stále Ing. Jaroslav Šuranský.

-9-

Metalšrot a.s.
V současné době firma pracuje na třetinový objem, tedy něco kolem 60 – 70 tisíc tun
železného šrotu za rok. V řeči čísel to znamená 390 mil. korun.
Firma pořádá sběrové akce autovraků v různých městech a obcích v republice. Systém je
vypracován do nejmenších detailů: poslední majitel odevzdá bezplatně vozidlo, zkontroluje se
technický průkaz a VIN, poté dojde k tzv. ekologizaci – odsání veškerých nebezpečných látek (oleje,
pohonné hmoty, veškeré kapaliny). Z vozidel se demontují materiály, které jsou ještě využitelné. Pak
jde auto do drtící a separační linky. Ta je schopna oddělit železnou a neželeznou frakci. Metalšrot má
uzavřené smlouvy s různými odběrateli, ať už pro pneumatiky, autoskla, katalyzátory nebo plasty. Pro
představu – likvidace autovraku škodovky trvá zhruba 30 sekund. V současné době expedují měsíčně
1500 – 1800 tu drceného materiálu. Upravený železný šrot je prodáván do severomoravských hutí,
něco do Rakouska, Německa, Polska a Slovinska.
V tomto roce zaměstnává podnik kolem 111 stálých zaměstnanců, z toho je 36 občanů
z Tlumačova. Dává také možnosti i brigádníkům. Věkový průměr pracovníků je vysoký (nad 50 let).V
příštím roce čeká podnik obměna zaměstnanců a obnova vozového parku.
Ředitelem Metalšrotu je pan Radim Šebesta.

Psí – Hubík
Firma využívá plně automatizované konstrukce a řezání dílů v tzv. CAD-CAM systému. To
- 10 znamená, že konstrukce oděvů i veškeré řezání dílů, probíhá strojově, téměř „bez zásahu lidské ruky“.

V současné době vyrábí firma měsíčně asi sto výrobků z hovězí či klokaní kůže, a značnou
část za speciálních textilií. Výroba kombinéz, bund nebo kalhot je více než 80% na zakázku, kdy si
zákazník může nechat vyrobit oděv nejen z modelové řady, ale také si ho sám barevně navrhnout.
Velkou výhodou firmy je, že umí ušít oděv přímo na míru zákazníka.
O kvalitě produkce svědčí skutečnost, že firma již oblékla nejednoho úspěšného závodníka.
Např. J.Huleše, K.Abraháma, J.Smrže, M.Smrže, O.Ježka, Francouze A.Masbou, I.Kaštana.
V současné době firma spolupracuje s řadou významných týmů a stala se partnerem pro letošní závod
Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně.
Firma má v České republice 4 obchody – Praha, Brno, Ostrava, Tlumačov. Má i několik
zastoupení v zahraničí např. v Německu, USA, Skandinávii, Kanadě, Anglii, Lichtenštejnsku, Polsku,
Estonsku, Rakousku, Švýcarsku, Švédsku a Rusku.
U firmy pracuje téměř 50 pracovníků, a to převážně žen, z nichž 10 je z Tlumačova.
Ředitelem firmy Psí – Hubík je Ing. Libor Hubík, který se letos stal vítězem v soutěži Makro
Živnostník roku 2007 ve Zlínském kraji.

Základní škola Tlumačov
Ve školním roce 2006-2007 navštěvovalo školu 198 žáků, z toho 109 na I. stupni a 89 na II.
stupni. Výuku zajišťovalo 14 pedagogů a 1 asistentka pedagog. Mgr R.Podlas – ředitel školy, Mgr, L.
Jirušková – zástupce ředitele, Mgr.V.Vajďák – výchovný poradce a preventista, Mgr. L.Odložilíková,
- 11 Mgr.J.Šicová, Mgr.I.Desenská, Mgr P.Nováková, R.Pospíšilová, Mgr Š.Matulíková, Bac.K.Ředinová,
Mgr.L.Zichová, Mgr.J.Slováková, Ing.R.Dupalová, Mgr.Z.Ježíšková, Z.Hlaváčová, M.Janoštíková.
V tomto školním roce prospělo na I.stupni 109 žáků, z toho 32 s vyznamenáním, na II.stupni
prospělo 82 žáků, z toho 33 s vyznamenáním. Bylo uděleno 64 napomenutí třídního učitele, 21 důtka
třídního učitele, 6 důtek ředitele školy a 5 snížených stupňů z chování. Bylo uděleno 115 pochval,
z toho 13 na vysvědčení. Bylo přijato 10 žáků na střední školy, 1 žák na gymnázium a 10 žáků na
odborná učiliště. Školu navštěvují 2 žáci s tělesným postižením. Školní družina byla využita v plném
rozsahu – 30 žáků.
Olympiády
Jazyk český – 7 žáků školní kolo, 2 žáci okresní kolo
Fyzika – 1 žák školní kolo
Chemie – 2 žáci školní kolo
Zeměpis – 15 žáků školní kolo, 1 žák okresní kolo
Pythagoriáda – 54 žáci školní kolo
Matematický klokan – 198 žáků školní kolo
Soutěže
Sportovní – 45 žáků školní kolo, 42 žáci okrskové kolo,25 žáků okresní kolo
Přírodovědné –169 žáků školní kolo, 3 žáci okresní kolo
Umělecké – 662 žáci školní kolo, 65 žáků okrskové kolo
Literární – 18 žáků školní kolo, 16 žáků okrskové kolo
Chod školy dále zajišťuje 5 správních zaměstnanců, 6 zaměstnanců školní jídelny a 1 účetní.
Školní jídelna připravuje 50-70 celodenních stravování pro MŠ, 20-30 obědů pro zaměstnance školy,
130-150 obědů pro žáky školy a 90-100 pro cizí strávníky.
Byly provedeny rekonstrukční zásahy pro zkvalitnění provozu školy:
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-

výměna oken v části šaten II.stupně
výměna osvětlení v přípravně školní jídelny
výměna oken ve sborovně, jídelně důchodců a kanceláři vedoucí ŠJ
malby a ozdravné nátěry
rekonstrukce interiéru IV. třídy včetně převybavení nábytkem

-

zajištění přívodu teplé vody do 2. patra staré budovy školy

Dům dětí a mládeže Sluníčko
V tomto školním roce pracovaly v Domu dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, 23
zájmové útvary pod vedením 2 interních a 15 externích pracovníků. Velký zájem z řad dětí a mládeže
byl hlavně o sportovní kroužky, kterých byla letos široká nabídka. Také zde pracovaly estetické a
několik kroužků s různým zaměřením. Do těchto zájmových útvarů pravidelně docházeli 283 účastníci
nejen z Tlumačova, ale i blízkého okolí.
O kvalitě kroužků svědčí nejen zájem dětí a mládeže, ale i vynikající výsledky. Kroužky
aerobiku tento rok získaly spoustu předních umístění nejen z okolních soutěží, ale i na
celorepublikovém finále. Družstvo „Mušketýři“ – 3.místo z 33 družstev v Praze a družstvo
„Tlumačovská kapela“ – 2.místo v Praze.

Mateřské centrum Housata
Maminky na mateřské dovolené se pravidelně scházejí se svými dětmi jednou týdně v budově
na náměstí Komenského. Činnost v Mateřském centru je různorodá, někdy se kreslí na sklo, jindy se
- 13 -

vystřihují papírové dekorace či hračky a proběhla i zkouška malování prstovými barvami. Občas si
příjdou maminky jen tak povyprávět a sdělit si své zkušenosti s výchovou svých dětí při kávě či čaji.
Děti si zde hrají s novými hračkami – stan, iglú, odrážedla, skluzavka, skákací míče, na jejichž
zakoupení přispěla Obec Tlumačov v rámci veřejné finanční podpory. Holky a kluci mohou dovádět
na krásném koberci s dětskými motivy, který byl zakoupen z příspěvků vybraných od maminek.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Tlumačov
V současné době jsou hasiči nezastupitelným článkem v rámci Intergovaného záchranného
systému. V naší obci se věnuje zvýšená pozornost vybavenosti a akceschopnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Jednotka je průběžně vystrojována odpovídajícími ochrannými oděvy, obuví a
ochrannými přilbami. Všichni členové i letos absolvovali pravidelné zdravotní prohlídky a jsou
úrazově pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny.
Přes poměrně vysoké ceny ochranných zásahových oděvů a přileb – boty 3.200.-Kč, oblek
Zahas 10.250.- Kč, rukavice 1.850.-Kč, je vybavenost naší Jednotky na velmi dobré úrovni.
V letošním roce obec Tlumačov pořídila pro členy Jednotky 4 ks zásahových kompletů – obleků
Zahas a 2 ks přileb Gallete včetně svítilen za celkovou cenu 62 tisíc Kč s tím, že Zlínský kraj poskytl
na tento účel dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 43 tisíc Kč, což představuje přibližně 70%
celkové částky.
- 14 K 31.12. 2007 má jednotka celkem 58 členů, z toho mládež 20 členů, dospělí 38 členů.
Zásahová jednotka čítá 15 členů. 3 družstva v žákovských kategoriích, družstvo mužů a žen.
Družstvo mužů se zúčastnilo 17 soutěží v požárním sportu, družstvo žen v 15 soutěžích.
Zásahová Jednotka sboru zasahovala v tomto roce u 10 mimořádných událostí:
4. březen
- požár seníku
16. duben
- požár trávy
24. duben
- požár trávy
26. duben
- požár trávy

20. červen
- technická pomoc – krupobití, přívalové deště
21. červen
- technická pomoc – čištění komunikace a chodníků Kvasice
25. červen
- technická pomoc – odtažení kamiónu z křižovatky
9. červenec
- požár kombajnu
20. srpen
- technická pomoc – strom přes cestu
23. srpen
- požár stohu – Bělov
V tomto roce uspořádali hasiči 3 soutěže v požárním sportu, zajišťovali požární dohled na
plesech, podíleli se na Hanáckém dnu a rozsvícení vánočního stromu. Dětem předvedli ukázky
hasičské techniky na Dnu dětí a na Dnu bez úrazu. Jako každoročně uspořádali Martinskou zábavu.
V červnu požádali hasiči HZS Zlínského kraje o převod přívěsného vozíku pro přepravu
člunu. Tato žádost byla kladně vyřízena. Technická vybavenost našich hasičů – Tatra 148 Cas 32(rok
výroby 1973), Avia 31 DA 12 (rok výroby 1987), čerpadlo PPS 12, plovoucí čerpadlo, plastový člun,
přívěsný vozík, motorová pila.
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Protipovodňové hráze
Povodeň z roku 1997 byla jedním z hlavních impulzů pro zahájení intenzivních prací na
přípravě protipovodňových opatření, která zajistí ochranu majetku tlumačovských občanů. Ve
spolupráci s tehdejším Okresním úřadem ve Zlíně byl zpracován projekt protipovodňových hrází, na
který bylo dne 15.2.2001 vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci 15.3. 2001. Další kroky
v oblasti přípravy byly zastaveny, protože nebylo zajištěno financování v řádech několika desítek
miliónů korun, a také nebyl ujasněn investor díla.
Po jarních povodních z roku 2006, představitelé obce zintenzivnili kroky směřující k realizaci
protipovodňových opatření a díky zájmu o danou problematiku ze strany představitelů Zlínského
kraje, Povodí Moravy vstoupilo do procesu protipovodňových ochran komplexněji a deklarovalo
připravenost profinancovat stavbu s využitím zdrojů z Evropské unie.
V současné době je vypracována projektová dokumentace „370 341 Morava, Tlumačov –
ochranná hráz“ z května 2007, která vychází z původní verze a zahrnuje i řešení záhrazových vod.
Obec Tlumačov z důvodů změny trasy ochranných hrází aktuálně provádí změnu č. 7 územního plánu.
Dále se obec Tlumačov z důvodů znalosti místního prostředí dohodla s Povodím Moravy na mandátní
činnosti, kterou bude vykonávat pro investora zejména v rozsahu zajišťování majetkoprávních vztahů
ke stavbou dotčených pozemků formou uzavírání smluv o budoucích kupních smlouvách, bez kterých
není možno naplnit legislativní požadavky uvedené zejména ve stavebním zákoně.
- 16 Aktivity spojené s mandátní činností byly ze strany obce Tlumačov zahájeny 9.8.2007 formou
rozeslání smluv o budoucích kupních smlouvách konkrétním vlastníkům s tím, že do 30.8.2007 bylo
doručenkou rozesláno 222 smluv. Z tohoto počtu se k 30.9.2007 vrátilo 112 smluv podepsaných
(odsouhlasených), 23 zásilky byly vráceny z důvodů nedoručení k adresátovi a 16 smluv nebylo
podepsáno (nebylo odsouhlaseno) za strany vlastníků z důvodů nesouhlasu s některým z ustanovením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Téměř u všech 16 neodsouhlasených smluv byla ze strany
vlastníků společná připomínka – a to požadavek na vyšší kupní cenu, než je uvedena ve smlouvě (ve
smlouvě o budoucí kupní smlouvě je ujednání o stanovení kupní ceny dle oceňovacích předpisů
platných ke dni předložení kupní smlouvy, ale však s garancí minimální ceny 82,78.- Kč za metr
čtvereční).
Problematika zajišťování majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou je
umocněna více jak 50 vlastníky, u nichž nejsou dořešeny vlastnické vztahy (úmrtí, neznámé bydliště,
nedořešené dědické řízení).
Vzhledem k předpokládané solidárnosti vůči občanům, kteří vlastní nemovitost, zejména
rodinné domy, v oblasti záplavového území, a vzhledem k charakteru stavby ve veřejném zájmu se
obecně očekává průběžné akceptování smluv ze strany vlastníků pozemků, čímž bude splněn jeden ze
základních předpokladů pro realizaci stavby protipovodňových hrází v Tlumačově.

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov – základní údaje:
- investiční náklad cca 80 miliónů Kč – upřesněno investorem
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-

investor – Povodí Moravy s.p.
termín předpokládané realizace – rok 2009
délka protipovodňových hrází cca 3,2 km
počet stavbou dotčených pozemků – 154 (tj. 261 vlastník)

Fondy Evropské unie
V prosinci letošního roku se zveřejňovaly výzvy pro předkládání žádostí o finanční podporu
z fondů Evropské unie v rámci operačních programů plánovacího období 2007 – 2013.
Obec Tlumačov na základě zkušenosti s realizací projektu Regionálního vzdělávacího,
kulturního a informačního centra Mikroregionu Jižní Haná se od počátku letošního roku připravovala
na možnost předložit projekty k finanční podpoře formou dotací z evropských fondů. Směřovalo se
především do oblasti odborného vzdělávání pracovníků obecního úřadu, kteří budou pilíři
projektového týmu při realizaci projektů a přípravy projektových záměrů, které budou v případě
vyhlášení výzvy zpracované ve formě žádosti o dotace z fondů Evropské unie a jejich předložení ke
schválení.
V oblasti odborného vzdělávání zaměřeného na problematiku přípravy a realizaci projektů se
uskutečnilo:
- 9 celodenních školení v rámci projektu „Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje“,
jehož garantem byl Zlínský kraj. Vzdělávací aktivita byla zaměřena na podporu přípravy
projektu cílové skupiny – zúčastnil se starosta obce Ing. J. Ševela
- e-learningový vzdělávací program „Řízení a administrativa projektů“. Osvědčení obdrželi
R. Vaňharová – tajemnice úřadu, R. Nelešovská – vedoucí KIS, Ing. A. Jonášek –
místostarosta , Ing. J. Ševela – starosta obce.
- 18 -

Pro nejbližší období jsou připraveny k předložení žádosti o finanční dotaci ze struktuálních
fondů Evropské unie dva projekty a to:
1. Investiční projekt: „Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy – Tlumačov, nám.
Komenského 65“. Předpokládané financování projektu z Regionálního operačního programu
Střední Moravy. Předpokládaná realizace 2008 – 2009.
2. Neinvestiční projekt: „Systémová podpora rozvoje lidských zdrojů veřejné správy v rámci
Mikroregionu Jižní Haná“. Předkladatelem projektu – obec Tlumačov, partnerem a dalším
účastníkem – město Hulín, město Chropyně a obec Kvasice. Předpokládané financování
projektu z Evropského sociálního fondu. Předpokládaná realizace 2008 – 2010.
Pokud se týká o investiční projekt sociálních služeb, jedná se o rekonstrukci a přístavbu
objektu č.p. 65 nám. Komenského. Projekt je zaměřen na funkční využití projektu na centrum veřejné
správy (obecní úřad) a sociálních služeb. Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zajistit dostupnost
veřejné správy a sociálních služeb v naší obci. Kromě sídla obecního úřadu zahrnuje nové kontaktní
místo pro poradenské centrum, prostory pro klub seniorů, mateřské centrum a centrum mládeže.
„Jsem přesvědčen, že přiznaná finanční podpora z fondů Evropské unie našim projektům
zajistí obci Tlumačov odpovídající infrastrukturu, ve které budou poskytovány kvalitní a dostupné
služby především občanům naší obce, a přispěje ke vnímání Tlumačova jako moderního venkovského
sídla evropského typu“.
Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce Tlumačov
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Třídění komunálního odpadu
Ve srovnání s minulým rokem můžeme konstatovat, že občané Tlumačova v letošním roce
třídění odpadů podcenili. Na skládce odpadů v Otrokovicích při optické kontrole bylo zjištěno, že
komunální odpad dovezený od nás z obce (popelnice) obsahuje ještě cca 40% složek využitelných
odpadů, které lze vytřídit. Jsou to např. papír, sklo, PET lahve, plechové obaly, nápojové kartony,
včetně nebezpečných odpadů jako jsou zářivky a baterie. Veškeré tyto vytříděné odpady lze odevzdat
do sběrného dvora U Cementárny. Snad se v příštím roce tlumačovští občané v třídění komunálního
odpadu polepší.

Farnost Tlumačov
V tomto roce byly provedeny 4 křty dětí do jednoho roku. Svaté přijímání – 5500, pomazání
nemocných osob 3, počet pohřbů celkem 10, z toho do země 9, kremace 1. Nebyl uzavřen žádný
církevní sňatek. Byly odslouženy 53 mše svaté ve farním kostele s obvyklou návštěvou 80 věřících.
Náboženství navštěvovalo 11 dětí ve 2 skupinách. Ve farnosti působí 1 katecheta.

Český svaz chovatelů ZO Tlumačov
Spolek chovatelů drobného zvířectva byl založen v roce 1926. Od roku 1936 až do 80. let jsou
- 20 záznamy o činnosti spolku nejasné. V dnešní době má spolek 13 členů dospělých a 3 mladé chovatele.
V roce 2007 bylo registrováno 11 kusů králíků okresem a 47 kusů v klubech, kroužkováno 105 kusů
drůbeže hrabavé i vodní a kroužkováno 50 kusů holubů.
Členové tlumačovské organizace se letos zúčastnili několika výstav drobného zvířectva a
dosáhli na nich i několika pěkných úspěchů. Bylo to 12 výstav, z toho 6 místních, 2 okresní, 1 krajská,
1celostátní,1výstava Moravy a Slezska a 1 speciální výstava klubu. Na těchto výstavách obdrželi
celkem:
Králíci – 13 čestných cen a 1 vítězná cena
Drůbež – 7 čestných cen a 3 vítězné ceny
Holubi – 1 čestná cena
A co všechno chovatelé vystavují? Králíci – zaječí divoce zbarvený ohnivý, stříbřitý černý a
žlutý, český strakáč černý, novozélandský bílý. Drůbež – vlaška trojbarevná a koroptví, krůta
černobílá, husa štajnbašská, pomořanská strakatá, landenská divoce zbarvená, minorka černá, perlička,
činčila malá. Holub – německý výstavní bílý aj.
Předsedou organizace je pan Jan Hujíček, jednatelem je pan Ing. Rostislav Talaš.

Obecní policie Tlumačov
V roce 2007 bylo řešeno proti přestupkovému zákonu č.200/90Sb. v platném znění, proti
obecně závazným vyhláškám:
9 přestupků proti majetku
- 21 3 přestupky proti občanskému soužití
6 přestupků proti veřejnému pořádku
2 přestupky proti OZV – upozornění na úklid sněhu, náledí aj.

2 přestupky proti OZV – podomní prodej
3 přestupky proti OZV – psi, popelnice, parkovací místa
15 přestupků proti OZV – vraky vozidel
11 přestupků proti OZV – volně pobíhající psi
1 přestupek proti zákonu č. 200/90 Sb.§ 30a
2 přestupky proti OZV – pálení odpadu, plošné pálení
5 přestupků proti OZV – černé skládky
16 přestupků proti OZV – parkování vozidel
4 přestupky předány k řešení správnímu a přestupkovému odboru
3 správní delikty, předány k řešení obci
28 zpráv pro potřeby soudu, správního řízení a pro Policii ČR
26 doručenek dodáno do vlastních rukou
5 případů různých nálezů – kola, doklady, klíče
5 drobných přestupků dětí – řešeno s rodiči
2 osoby hledané Policií ČR předvedeny na služebnu a předány Policii ČR
34 případů v jiné činnosti Obecní policie Tlumačov – do toho patří např. pravidelný dozor u přechodů
pro chodce, asistence u havárií vozidel, u dopravních nehod, sledování hladiny toků při vyhlášení
pohotovostního stupně, asistence při otevírání a zapečetění bytů. Zajišťování veřejného pořádku při
akcích pořádaných OÚ, KIS atd. Do toho patří i zjišťování poznatků k přestupkové a trestné činnosti
v katastru obce Tlumačov.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5. září 2007 rozhodlo o zrušení Obecní policie
Tlumačov ke dni 31. prosince 2007.
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Komise stavební
Předseda: Ing. Josef Šico
Členové: Ing. Š. Hrtús, Mgr. F. Kel, Ing. M. Marčík, P. Horka
S vydáním nového Stavebního zákona došlo letos ke změně pravomoci stavební komise
s pohledu povolování drobných staveb a stavebních úprav, které do konce roku 2006 měla
v kompetenci tato komise. Povolování těchto staveb přešlo na obce s rozšířenou působností, tj. na
stavební úřad v Otrokovicích. Tímto velký díl práce komise z minulého období odpadl a zůstává
prakticky poradní činnost pro radu obce ve věcech týkajících se územního plánování, návrhu nových
staveb a stavební činnosti na území katastru obce Tlumačov.
Stavby zkolaudované v roce 2007:
Investor – Obec Tlumačov
• ZTV Tlumačov U Cementárny
SO101 Komunikace
2463 tisíc Kč
SO102 Protihlukový val
1212 tisíc Kč
SO105 STL plynovod
187 tisíc Kč
SO107 Kabelové rozvody
113 tisíc Kč
• Terénní úpravy u ZTV Tlumačov U Cementárny
24 tisíc Kč
• Silnice II/367 – chodník ul. Kvasická
832 tisíc Kč
• Chodník u ZH ul. Dolní
108 tisíc Kč
• Demontáž přechodové lávky v ŽST Tlumačov
642 tisíc Kč
Investor – cizí subjekt
• Kabel NN, lokalita U Trojice, Tlumačov – E.ON a.s. a DVB s.r.o. Zlín
• ČS Robin Oil s.r.o., myčka Skály – Robin Oil s.r.o. Kladno
• Skladový stan, areál Dura-Line CT – Dura-Line CT Tlumačov
• OV z myčky aut, ČS Robin Oil s.r.o. – Robin Oil s.r.o. Kladno
• Odlučovač ropných látek PREFASE –oprava silnice II/367 – Ředitelství silnic Zlínského kraje
• Silnice II/367 – Kvasice, ochrana jímacího území – Ředitelství silnic Zlínského kraje
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Komise sociální a bytová
Předseda: MUDr. František Kel
Členové: MUDr. L. Juráčková, M. Doleželová, pí Hánová, pí Odložilová
Komise se scházela během roku k monitorování sociální situace občanů, především seniorů.
Při sestavování pořadníku na obecní byty se komise vyjadřovala k jednotlivým žadatelům.

Komise životního prostředí
Předseda: RNDr., Ing. Vojtěch Drbal
Komise se v tomto roce zabývala ochranou přírody dle zákona 114/1992Sb., mírou znečištění
všech složek životního prostředí obce, problematikou odpadu a generelem zeleně v naší obci.
Doporučila odsouhlasit nové uspořádání polních cest s tím, že polní cesty ve svažitém terénu budou
opatřeny příkopy. Rovněž doporučila dokončit údržbu zeleně na místním hřbitově a projevila snahu
více informovat občany obce o odběru povrchové vody a vypouštění odpadních vod do tzv. trativodů.
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Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Tlumačov
Předseda: Mgr. Rajmund Huráň
Členové: RNDr., Ing. V. Drbal, pí B. Konečná
Výbor provedl v letošním roce kontrolní plnění uzavřených smluv obce, kontrolu
dokumentace spisovny OÚ a OZ v pohřebnictví a veřejnoprávní kontrolu základní a mateřské školy.
Všechny kontroly prováděné za účasti členů kontrolního výboru byly dle Plánu kontrol prováděny
v týmu pověřených osob provádějící kontrolu a ze všech uvedených kontrolních činností byly
pořízeny písemné zprávy.

Finanční výbor obce Tlumačov
Předseda: Ing. Jan Rýdel
Členové: Ing. R. Huráň, S. Otevřel
Na schůzkách výboru projednávali členové např. tyto body – seznámení s pravidly kontrolní
činnosti, s návrhem rozpočtu na rok 2007, účast členů finančního výboru na vnitřních a
veřejnoprávních kontrolách Obce Tlumačov a s výsledky finančních kontrol. Finanční výbor byl
v letošním roce pověřen dvěma mimořádnými úkoly:
- Předložit stanovisko a doporučení týkající se zejména způsobu a ceny prodeje bytového
domu č.p. 737. Bylo vypracováno a předloženo Zastupitelstvu obce Tlumačov.
- Posouzení žádosti ZO ČZS Tlumačov o poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok
2008. Bylo vypracováno a předloženo Radě obce Tlumačov.
- 25 Členové finančního výboru se v tomto roce zúčastnili těchto kontrol:
- Veřejnoprávní kontrola v Kulturně informačním středisku Tlumačov
- Kontrola za účelem prověření vnitřního kontrolního systému v Oddělení výstavby a
majetku Obecního úřadu Tlumačov
- Veřejnoprávní kontrola základní a mateřské školy a školní jídelny

-

Inventarizační kontrola v základní a mateřské škole a školní jídelně.

Sbor pro občanské záležitosti
Předseda: Mgr. Lenka Odložilíková
Členové: Mgr. M. Pečeňová, I. Janišová, L. Vránová, Z. Gazdová a H. Janoštíková
Významnou činností sboru bylo vítání občánků do života. Tento rok se narodilo 19 dětí. Obřad
„Vítání občánků do života“ se uskutečnil 5krát. Přivítáno mezi občany Tlumačova bylo 16 dětí. Bylo
uzavřeno 8 sňatků. Členky sboru se zabývají také činností podporující kulturní život obce. Jejich
zaměření se vztahuje především na seniory. Pí Pečeňová, Gazdová, Janišová a Janoštíková nacvičily a
předvedly několik velmi zdařilých pořadů pro naše občany. Zájem o tato vystoupení je mezi
spoluobčany vysoký.

Tlumačovské novinky
Redakční rada: Ing. A. Jonášek, pí R. Nelešovská, Mgr. J. Rýdlová
- 26 Během roku byla vydána 4 čísla Tlumačovských novinek. Snahou redakční rady bylo udržet
kvalitu a informovanost občanů o dění v obci. Novinky vycházely v nákladu 550 kusů. Změnila se
oproti loňskému roku pravidla inzerce. Cena jednoho výtisku 5.- Kč.

Český zahrádkářský svaz Tlumačov
K 31.12.2007 měla organizace 102 členy. V moštárně bylo vylisováno 2 875 litrů šťávy,
v pálenici se zpracovalo 1 279q kvasu a měřidlem proteklo 12 807 litrů pálenky. Byly pokáceny
přestárlé stromy v okolí pálenice. Byl uspořádán zájezd na jižní Moravu – Lednice. V září uspořádali
zahrádkáři na sokolovně tradiční výstavu ovoce, zeleniny, květin a bylinek. Byla zhotovena přípojka
plynu. Na základě žádosti Obecnímu úřadu Tlumačov na poskytnutí veřejné finanční podpory na
plynofikaci pálenice Zastupitelstvo obce Tlumačov poskytlo dotaci 45.000.- Kč.

Tlumačovský fotbal
První polovina letošního kalendářního roku byla pro fotbalový oddíl TJ Sokol Tlumačov
hodně vydařená. Především se podařilo udržet širokou mládežnickou základnu v obci a zajistit tak
sportovní vyžití řady začínajících mladých fotbalistů. Novinkou byl vznik družstva přípravky. Jeho
vedení se ujala dvojice Ladislav Popela a Jiří Němec, v rozjezdu pomáhají i Antonín Mokrý a
- 27 trenér žáků Roman Zálešák. Tým se skládá z mladších chlapců, kteří nedostávají tolik šancí
v žákovském družstvu. Doplnilo je i několik nejmenších adeptů předškolního věku.
Velký zájem o fotbal je i nadále mezi žáky, kteří pod vedením dvojice O.Hrdina a R.Zálešák
skončili v jarní části okresní soutěže na pěkném čtvrtém místě.
Dorostenci uhráli v sezóně 2006-2007 třetí příčku, nejlepším střelcem týmu byl A. Otevřel s 9
góly. V podzimní části převzal tým trenér Petr Vlček, jemuž sekunduje Ladislav Ulman. Vedoucími
mužstva jsou Lada a Jiří Moukovi.
Výbornými jarními výsledky se ve IV. třídě prezentovalo B mužstvo. Nakonec skončilo druhé,
díky reorganizaci systému postupujících, získalo právo hrát ve III. třídě. Přes léto se ovšem kádr týmu
rozpadl a B tým byl nucen se ze soutěže odhlásit.
Hlavní pozornost příznivců tlumačovského fotbalu je však stále upřena na výkony a výsledky
A týmu, kde hrajícího kouče R. Dvořáka vystřídal Jiří Tyl z Otrokovic. Ten dovedl družstvo na

celkové čtvrté místo v tabulce okresního přeboru. Nejlepším střelcem týmu se stal útočník B. Psota.,
který obstaral 14 přesných zásahů.
Po povodni v březnu 2006 získali tlumačovští fotbalisté dotaci na opravu celého areálu. Před
bufetem byla vybudována zastřešená pergola, bylo natřeno zábradlí a střídačky, dokončena závlaha
povrchu. Za jednou z branek byla vybudována záchytná síť a klub nakoupil novou tréninkovou branku
a dvě přenosné pro přípravku. S pomocí Obecního úřadu Tlumačov byla provedena rekonstrukce
vstupní brány a vybudována byla zpevněná plocha při vstupu na hřiště z ulice Sportovní, u kabin a pod
pergolou.
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Zpěvák z Tlumačova
X Faktor je castingová show otevřená všem zpěvákům všech generací, a vokálním skupinám,
kterou letos vyhlásila televize Nova.
Do této soutěže se přihlásil tlumačovský občan devětasedmdesátiletý pan Miroslav Motal (v
roce 2000 vyhrál v pěvecké soutěži Caruso Show, v Do-re-mi obsadil 2. místo). Koncem října se
uskutečnil ve Zlíně casting, na kterém zazpíval píseň „Ta naše písnička česká“ a postoupil do dalšího
kola, které se uskuteční v lednu příštího roku na zámku v Dobříši. V podání pana Motala bychom měli
slyšet píseň Zrcadlo od P. Muka a další lidovou píseň. Přejeme hodně štěstí.

Zapsal kronikář Mgr. Jiřina Rýdlová
Březen 2008

J. Rýdlová
Podpis

Potvrzuji: Jaroslav Ševela
Podpis a kulaté razítko - Obec Tlumačov

