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ROK 2008
Jen málokterá událost 20. století zasáhla českou společnost tak, jak „pražské jaro“roku 1989.
Letos jsme si připomněli 40. výročí této události.
Od ledna se začalo platit u lékaře – 30.-Kč za návštěvu lékaře, 30.- Kč za výdej léků na
předpis, 90.- Kč za návštěvu pohotovosti a 60.- Kč za den pobytu v nemocnici a porodnici. První tři
dny nemoci jsou neplacené. Změnila se výše daní a tím vzrostly ceny a způsob vyplácení sociálních
příspěvků.
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8. února se uskutečnila volba prezidenta České republiky na dalších pět let. Kandidáti byli:
stávající prezident Václav Klaus a Jan Švejnar. V prvním ani v druhém kole nebyl zvolen žádný
kandidát. 15. února proběhlo třetí kolo – kandidáti – V. Klaus, J. Švejnar a J. Bobošíková. Zvolen byl
Václav Klaus.
V noci z 1. na 2. březen zasáhla naši republiku vichřice Emma. Popadané stromy, stržené
střechy, milion lidí bez elektrického proudu a dvě lidské oběti. Vichřice dosahovala místy rychlosti
orkánu – 145 km/hod.
20. března došlo ve sněhové vánici na dálnici D1 k největší hromadné nehodě. Havarovalo
231 vozidel, 30 lidí bylo zraněno, z toho 6 těžce. Na místě zasahovalo 150 záchranářů, 15 sanitek a 3
vrtulníky. Před místem nehody se vytvořila 50 km dlouhá kolona aut, v níž uvízlo 20 tisíc lidí.
Policejní vyšetřovatelé museli řešit 93 dopravních nehod, při nichž se srazilo 231 vozidel – 2
autobusy, 98 nákladních a 131 osobních aut. Škoda – 28 milionů korun.
V dubnu byly ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny symboly české státnosti –
korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, korunovační kříž, korunovační žezlo, královské jablko a
korunovační plášť.
V měsíci červnu zažila Česká republika největší stávku od roku 1990. Téměř 900 tisíc lidí
hodinu protestovalo proti vládním reformám.
8. července americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová podepsala se svým českým
protějškem Karlem Schwarzenbergrem smlouvu o umístění radarové základny v Brdech. Tu odmítá
nejen opozice, ale dvě třetiny obyvatel Česka.
8. srpna došlo u Studénky k železničnímu neštěstí mezinárodního vlaku Euro City 108
z Krakowa do Prahy. Rychlík najel v blízkosti železniční stanice Studénka na Novojičínsku do právě
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sesutého mostu. Následky – sedm mrtvých, desítky zraněných, z toho 13 těžce.

Důchodový věk, jenž u nás patřil doposud k nejnižším v Evropě se zvýšil. Sněmovna totiž
schválila novelu, která zavádí odchod do penze až v 65 letech. Matkám dvou a více dětí výhody
zůstávají. Důchodkyněmi se stanou v 62 a v 64 letech.
Byl 8. srpen 2008, 8. hodina večerní, 2008 umělců na stadioně, kterému se přezdívá „ptačí
hnízdo“, rozeznívá obrovské bubny. Byly zahájeny XXIX. olympijské hry nového věku v hlavním
čínském městě Pekingu. Trvaly 17 soutěžních dnů. 37 sportovišť, 38 sportů, 204 zúčastněných států,
302 sad medailí, 10 694 sportovci, 5 500 trenérů a funkcionářů, 2 924 rozhodčí, 21 600 novinářů. Naši
medailisté: 3 zlaté – Kateřina Emmons-Kůrková - střelkyně, David Kostelecký - střelec a Barbora
Špotáková - oštěp 71,42 m. Stříbro: Kateřina Emmons-Kůrková - střelkyně, Ondřej Synek - skif.
Bronz: Jaroslav Volf, Ondřej Štěpánek - kanoisté. Takové olympijské hry, jaké uspořádal Peking, se
zřejmě jen tak opakovat nebudou. Byly rekordní, byly nej … Penězi, rekordy (padlo jich nejvíc
v dosavadní historii), ale i bezednými lidskými zdroji se nešetřilo.
V měsíci srpnu si celá naše společnost připomněla 40. výročí obsazení Československa, kdy
na naše svrchované území vstoupila vojska Varšavské smlouvy.
Dne 1. září, několik dní před 94. narozeninami, nečekaně zemřel v kanadském Torontu
světoznámý podnikatel Tomáš Baťa junior. Byl synem neméně známého Tomáše Bati, zakladatele
firmy Baťa a města Zlína.
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V polovině září americké finančnictví zasáhla největší krize od doby po „ černém pátku“
v roce 1929. Došlo k obrovskému poklesu akcií na nejdůležitější burze světa. Největší americké banky
se začaly pokládat. Krize doputovala i do Evropy. Končí jedna banka za druhou. Sedm evropských
zemí bylo nuceno znárodnit banky nebo se zaručit za vklady. Kurz české koruny klesl.Do černých
čísel se propadla i Pražská burza. Premiér. M. Topolánek, ministr financí M. Kalousek a guvernér
centrální banky Z. Tůma však ujišťují veřejnost, že je vše vpořádku.
V říjnu zasáhlo Českou republiku nejsilnější zemětřesení za posledních 22 let. Vyvrcholilo na
Chebsku a Sokolovsku. Zemětřesení během čtyř dnů dosáhlo 4,3 stupně Richterovy škály. Nedošlo
k žádným velkým škodám.
Měsíc říjen byl měsícem voleb krajských a senátních. Ve všech regionech (kromě města
Prahy) zvítězili kandidáti ČSSD. O týden později se konalo druhé kolo senátních voleb. Z 27 hejtmanů
získala 23 hlasy ČSSD, 2 hlasy ODS a 1 hlas KSČM. Byla to velká porážka ODS a Topolánkovy
vlády, ale i KDU-ČSL a Strany zelených.
Téměř tři stovky hasičů bojovaly s ohnivým živlem na pražském Výstavišti. Levé křídlo
historické budovy Průmyslového paláce se jim nepodařilo zachránit. Zřítila se dřevěná střecha i
ocelová konstrukce. Byl to největší pražský požár posledních let. Odhadovaná škoda-1 miliarda korun.
Kuřimská kauza – pod tímto pojmem se na dlouhé měsíce vyšetřování vžil případ mučení
malých chlapců z Kuřimi – dospěla ke konci. Brněnský soud vynesl nad šesticí obžalovanou z týrání
verdikt. Dohromady si odpyká 43 let vězení.
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28. října si celá naše republika velkými oslavami připomněla 90 let od vzniku samostatné
Československé republiky. Praha viděla při největší vojenské přehlídce v novodobé historii elitu

českých ozbrojených sil na Letné. První přehlídku po sametové revoluci. Poslední se konala před 23
lety.
Jako poctu pro oslavy české státnosti si premiér M.Topolánek nechal připravit hned čtyři nové
verze státní hymny: orchestrální, sólo v mužském i ženském znění a rovněž sborové provedení
v podání sboru Národního divadla. Skladba, která zazní především při oficiálních příležitostech, tak
získala modernější aranžmá a živější tempo. Pro laiky jsou však změny téměř nepostřehnutelné.
Ekonomická krize se u nás zatím začala na počátku měsíce listopadu projevovat
v automobilovém průmyslu. Výrobci ohlásili pokles zakázek a omezení výroby. Rovněž omezení
pracovní doby, nucené dovolené, v nejhorším i propouštění – o takových možnostech přemýšlely
některé firmy ve Zlínském kraji, aby se udržely nad vodou.
Koncem listopadu pod tlakem finanční a hospodářské krize docházelo k výrazné redukci počtu
zaměstnanců v těchto podnicích – Tatra, Škoda, Hartmann Rico, Avie, Siemens Zličín, Autopal.
Některé továrny byly dokonce zavřeny – Karlovarský porcelán, Bohemia Crystalex a sklárny ve Světlé
a Poděbradech. Ekonomové odhadli, že může být v začátku příštího roku až 80 tisíc nezaměstnaných.
Novým 44. prezidentem Spojených států amerických byl zvolen demokrat Barack Hussein
Obama. Je to první americký prezident tmavé pleti.
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Žloutenka typu A zaútočila na organismus Čechů. Během celého roku onemocnělo 1 383
obyvatel. Za loňský rok jich přitom bylo jen 128. Nejvíce infikovaných hlásilo hlavní město Praha.
Takové zdražení dlouho nepamatujeme, říkala většina Čechů při svých letošních nákupech.
Ceny mnohých potravin za tento rok vzrostly o desítky procent:
chléb-o 35% -24.-, pečivo-o 34%-rohlík 2,50.-, vejce-o 25% 3.-, mléko- o 28%- 14.-, sýry-o 21%,
máslo o-15% 24.-, mouka o 47% 14.-, rýže o 21% 28.-, pivo o 6%. Hlavní důvody zdražování uváděli
ekonomové:
- v ČR se vyrábí jen zlomek potravin, musíme je za draho dovážet
- mezi supermarkety a hypermarkety klesá konkurence, tím pádem si mohou dovolit zvyšovat ceny
- na polích se stále více pěstují plodiny pro biopaliva.
Ale potraviny nebyly jediné, kde si lidé museli připlatit. Podražilo téměř vše. Nejvíce náklady na
bydlení, zdravotnictví-20%, plyn-16%, teplá voda-11%, energie-10%. Ceny pohonných hmot naopak
v konci letošního roku poklesly.
114 632 – tolik dětí se letos narodilo v České republice. Podle Českého statistického úřadu je
to nejvíce za posledních 15 let. Jelikož zároveň umřelo o 10 tisíc lidí méně, než se narodilo, přibylo u
nás přirozeně nejvíce lidí za posledních 25 let.
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LEDEN
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
5. leden
Tříkrálová sbírka se opět uskutečnila pod záštitou Charity sv. Anežky Otrokovice. Koledníci
se scházeli na místní faře, kde si oblékli „královské oděvy“, nasadili „královské koruny“. Sbírky se
zúčastnilo 48 koledníků ve 12 skupinách, přičemž každá skupina měla svého vedoucího a přidělenou
část Tlumačova. Letos se v naší obci vybralo celkem 44.202.-Kč.

12. leden
Rada obce schválila na svém jednání Pravidla pro zapůjčení tlumačovského kroje. Kroj se
zapůjčuje:
- osobám, které se zúčastní přímo akcí Kulturně informačního střediska nebo akcí obce Tlumačov
- členům Historického spolku Tlumačov
- pro výjimečné události občanům Tlumačova se souhlasem starosty obce
Kroj se bude půjčovat za stanovený poplatek v rozmezí 150.- až 500.- Kč.
Rada rovněž schválila složení Povodňové komise:
Předseda: Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce
Místopředseda: Ing. Antonín Jonášek, místostarosta obce
Zapisovatelka: Růžena Vaňharová
Členové: Milan Žák, Roman Šnajdar, Michal Veselský, Jiří Machala
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Od počátku měsíce ledna byl proveden průkles a vykácení náletovin kolem panelové cesty
k lomu (délka 1,3 km), ořez a pokácení přestárlých stromů na Skalách, ořez stromů v parku u
sokolovny a kácení druhově nevhodných borovic a smrků v ulici Dolní a Masarykova. V řadě případů
poškozovaly majetek (deformace chodníků kořenovým systémem).
V zastavěných částech obce bude v průběhu roku provedena nová výsadba, která bude
druhovou skladbou odpovídat koncepčnímu dokumentu s názvem Generel zeleně, podle kterého se
postupuje již od roku 2004.
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2008 byla v Tlumačově 6,81%, což představuje 84 uchazeče o práci.
Zlínský kraj – 6,20%.

Počasí
Sníh z minulého roku vydržel při teplotě 0°C až –1°C víc jak týden. Stále zamračeno,
nevlídno. Na Tři krále padal sníh, v noci náledí. Zbytek měsíce ledna byl teplotně nadnormální –
někde teploty dosahovaly až 11°C. Poslední týden měsíce se s přesnou pravidelností střídaly slunečné
dny s deštivými. Jeden den modrá obloha a sluníčko, další den zamračeno a déšť.

- 37 -

ÚNOR
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá

1. únor
Také v Tlumačově si mohou občané od února pořídit výpisy z informačních systémů veřejné
správy, aniž by museli navštívit různé úřady státní správy. CZECH POINT (Český podací ověřovací
informační terminál) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa. Cílem projektu je poskytovat občanům, nejen Tlumačova, ověřené výpisy z Katastru
nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.

5. únor
Jednou z nejvýznamnějších každoročních událostí v dění základní školy je bezesporu zápis
budoucích prvňáčků. Paní učitelky při pohovoru s dětmi zjišťovaly jejich komunikativní schopnosti,
znalost barev, schopnost orientovat se v prostoru. Povídaly si s nimi o jejich zájmech a zálibách.
K zápisu se letos dostavilo celkem 38 předškoláků.

6. únor
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo rozpočet obce na rok 2008 s vyrovnanými
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celkovými příjmy a výdaji ve výši 27. 020. 000.- Kč. Mezi nejvýznamnější akce financované
v průběhu roku z rozpočtu obce bude patřit oprava a rekonstrukce chodníků v ulici Dolní,
Masarykova, U Trojice. Mezi další akce patří rekonstrukce dílen a sociálního zařízení č.p. 879
v Technickém areálu ulice Zábraní.

9. únor
Kulturně informační středisko s Místní organizací Českého zahrádkářského svazu Tlumačov
upořádalo po dvouleté odmlce 4. ročník Masopustního koštu pálenek. Do sálu budovy KIS se přišli se
svými vzorky pochlubit 43 pěstitelé z řad místních občanů i obyvatelů okolních obcí. Sobotního

„koštu“ se zúčastnilo 70 návštěvníků, z nichž 48 degustovalo přinesené vzorky pálenek. Za nejlepší
nakonec označili slivovici paní J.Geršiové z Kudlovic, druhé místo obsadila paní Meisenbichlerová
z Tlumačova a třetí příčku paní J.Tomaštíková z Otrokovic. Všichni přítomní se dobře bavili, chutnali
nejen pálenku, ale i koblížky paní Němcové a Jurákové, pirožky paní Šoltýsové, tyčinky paní
Meisenbichlerové, švestkové koláče paní Špačkové a jednohubky paní Cholastové. Kysané zelí dodal
pan Talaš.

9. únor
V prostorách Kulturně informačního střediska byla otevřena výstava na téma Masopust,
ostatky, fašank. Masky v životní velikosti zapůjčili hasiči z obce Karolín, Muzeum jihovýchodní
Moravy Zlín a paní J. Fialová. Fotodokumentaci o masopustech v Tlumačově bylo možné nainstalovat
za pomoci paní A.Machovské, zlínského muzea a paní J.Fialové. Pan R.Šimoník propůjčil ze své
soukromé sbírky různé druhy lahví a sklenic.
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20. únor
Rada obce na svém jednání doporučila Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit smlouvu o
budoucí spolupráci na vodním díle PPO Tlumačov – stavba „370 431 Morava, Tlumačov – ochranná
hráz“ mezi obcí Tlumačov a s.p. Povodí Moravy, v předloženém znění.

22. únor
V místní sokolovně proběhlo divadelní představení s názvem „Vše o ženách“, které připravil
Divadelní spolek Kroměříž. Díky této divadelní hře se diváci přenesli do různých období života ženy,
od dětských let, období mladé dámy, zralé ženy, ale i období stáří. Pořadatele KIS mrzela malá účast
tlumačovských občanů na tomto představení.
„V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena,
mladá žena.“ G.B.Shaw

29. únor
K tomuto datu byla situace v oblasti zajištění potřebných pozemků pro následnou stavbu
protipovodňových hrází v Tlumačově následující:
- celkový počet stavbou dotčených pozemků - 152
- celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102
- nesouhlas vlastníků s předloženou smlouvou - 35
- počet pozemků s nedokončeným dědickým řízením - 7
- počet pozemků, u kterých není ze strany vlastníků odpověď - 8
Situaci značně komplikuje jeden pozemek poměrně neveliký (304m/2), který spoluvlastní formou
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singulárního podílu 132 osob!, z nichž u 49 není ukončeno dědické řízení.

Od poloviny února bylo ve většině tlumačovských ulic regulováno veřejné osvětlení pomocí
dvou speciálních regulátorů Reverberi, které byly osazeny ke stávajícím rozvaděčům veřejného
osvětlení v ulici Švermova a náměstí Komenského. Funkce regulátorů spočívá ve snížení napětí
z 220V na 180V v době, kdy se předpokládá menší pohyb osob a vozidel. Návratnost celkové částky,
která činí 279.531.-Kč, by měla být zajištěna z úspor elektrické energie do 3 let. Regulace veřejného
osvětlení byla v ulicích Švermova, Jiráskova, Machovská, 6.května, Nová, náměstí Komenského,
Kvasická, Dolní, Masarykova, Sokolská, Nádražní, Nivy. Instalací regulátorů bylo zajištěno celonoční
osvětlení tlumačovských ulic (v minulosti se osvětlení na noc vypínalo).

Míra nezaměstnanosti ke konci měsíce února byla ve výši 6%, což představuje 74 dosažitelných
uchazečů. Zlínský kraj – 6,06%.

Počasí
Začátek měsíce února byl slunečný, teploty přes den okolo 7°C, v noci 0°C. Stále bez sněhu.
V polovině měsíce se ochladilo, přes den dokonce mlhy a teplota +5°C – 6°C, v noci –3°C. V noci
z 16.2. na 17.2. až - 10°C – zatím nejchladnější noc od Nového roku. Počasí je doprovázeno silným
větrem. 24.2. nejteplejší den - 15°C, což překonává teplotní rekord z roku 1996. Teplé slunečné počasí
zůstává až do konce měsíce. V přestupný den 29. února silný déšť a zamračeno. Celý měsíc únor byl
letos bez sněhu.
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BŘEZEN
Březen v dešti, suché léto věští.

1. březen
První březnovou sobotu se konal v naší obci již v pořadí VI. reprezentační ples Obce
Tlumačov. Hojná účast místních obyvatel i hostů svědčila o tom, že se tato kulturní akce ujala a těší se
velké oblibě.
Ples byl zahájen starostou obce Ing. Jaroslavem Ševelou a vedoucí Kulturně informačního
střediska paní Renátou Nelešovskou. O předtančení se postaraly dvě dvojice profesionálních tanečníků
z Tanečního klubu Gradace Kroměříž. Předvedly ukázky latinskoamerických i standardních tanců.
K poslechu i tanci hrála skupina Milenium, která svým repertoárem neustále zvedala ze židlí účastníky
plesu všech věkových kategorií, takže taneční parket byl neustále plný. Vylidnil se pouze při
vystoupení kouzelníka Šeklina a při vydávání výher již tradičně bohaté tomboly.

12. březen
Na řádném zasedání Rady obce Tlumačov se schválila smlouva o dílo na provedení stavebních
úprav suterénních prostor ve staré budově základní školy č.p. 63 se společností Napajedelské stavby
s.r.o.. Smlouva řeší stavební úpravy doposud jinak nevyužívaných prostor (do roku 1985 šatny).
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Po dokončení stavebních úprav – nové omítky, výměna oken a dveří, topenářské a zdravotnické
instalace – bude prostor předán do užívání Domu dětí a mládeže Sluníčko.

14. březen
V budově Kulturně informačního střediska se uskutečnila přednáška a beseda o Novém
Zélandu se spisovatelem a cestovatelem Jiřím Márou. Ten velmi poutavě s pomocí promítaných
obrázků popisoval cestu po Novém Zélandu spolu se svým kamarádem Š.Kunou a svým synem Jirkou,
který je upoután na invalidní vozík. Krásná nedotčená příroda a spousta neopakovatelných zážitků, to
vše zanechalo v návštěvnících hluboký dojem. Cílem této cesty po Novém Zélandu bylo dokázat, že
nejvzdálenější země světa se dá procestovat i na invalidním vozíku. Na závěr této akce si mohli
přítomní zakoupit nejen knihy, ale i DVD. Velmi zdařilá akce, které se zúčastnilo asi 55 občanů.

14. březen
V pátek na galavečeru v otrokovické Besedě se vyhlašovali vítězové ankety o Nejlepšího
sportovce města Otrokovice za rok 2007. Stala se jím tlumačovská občanka Petra Hanová –
kulturistka, která toto ohodnocení získala za skvělé výkony na Mistrovství juniorů 2007, kde obsadila
2. místo.
15. březen
Ve Frýdku-Místku proběhlo vyhlášení Voltižního poháru za sezónu 2007. V kategorii
jednotlivců – muži poprvé za svou dlouholetou úspěšnou kariéru získal 1. místo Petr Eim
z Tělovýchovné jednoty Sokol voltiž Tlumačov. Ženy – juniorky – 2. místo Tereza Hánová z TJ Sokol
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voltiž Tlumačov, ženy – seniorky 3. místo Kateřina Králová z Tlumačova. Jezdcem roku se stal Petr
Eim, který ocenění získal již posedmé.
17. březen
Návštěvníci Domu dětí a mládeže Sluníčko si mohli během celého dne vytvořit spoustu
zajímavých výrobků k Velikonocům.Velikonoční dílny pod vedením odborníků opět nabízely možnost
naučit se vyrábět dekorační mýdlo, dekupáž, mramorovat keramiku, tupování šperkovnice barvami a
jiné techniky. Na velikonočním tvoření se sešlo mnoho dětí, ale i dospělých z Tlumačova a blízkého
okolí, což svědčí o atraktivnosti a pestrosti nabídky. Součástí akce bylo i hlasování o Nej sluníčko,
které kreslily děti z mateřské i základní školy. Děti celkem hodnotily 69 sluníček.

19. březen
V prodeji se objevily Tlumačovské novinky v novém kabátě. Titulní strana upoutá moderní
vizáží – znak Tlumačova, náměstíčko s kostelem a hasičskou zbrojnicí, nová úprava článků. A uvnitř
spousta informací z dění v Tlumačově.

20. březen
V prostorách sídla Zlínského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže o
Zlatý erb, o nejlepší internetové stránky obcí a měst 2008.
V kategorii obcí bylo posuzováno celkem 22 obcí, z nichž odborná porota na základě
vícekriteriálního hodnocení sestavila následující pořadí obcí: 3. místo obsadila obec Bánov, 2. místo
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obsadila obec Břest a 1. místo obsadil Tlumačov. O toto vítězství má především zásluhu tvůrce
tlumačovského webu pan Ing. Jan Rýdel, který v tomto roce dal webu opět novou podobu.
Tlumačov tedy postoupil do celostátního kola, jehož výsledky budou oznámeny v Hradci Králové
na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě dne 7. dubna 2008.
23. – 24. březen
Velikonoce. Chladné a deštivé počasí. Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
23. březen
Krátké velikonoční zastavení proběhlo na Velikonoční neděli v sále Kulturně informačního
střediska. Program zahájil ženský pěvecký sbor Babčice ze Spytihněvi. Žáci 1. třídy pod vedením
Mgr. L. Odložilíkové připravili hezké vystoupení s velikonoční a jarní tématikou. Následovalo
velikonoční zamyšlení pátera Jana Vavřince Černého. Součástí akce byla i ukázka pletení tatarů.
Paní Olga Brázdilová z Tlumačova a pan Aleš Judas z Kvasic ochotně přihlížejícím předvedli
svoji techniku pletení a poradili, jaké proutí je nejvýhodnější na výrobu pomlázek.
23. březen
V sále KIS proběhla velmi zdařilá výstava velikonočních pohlednic a to těch nejnovějších, ale
i pohlednic z minulého století. Pohlednice zapůjčily paní L.Vabroušková z Otrokovic a paní
A.Pólová z Kroměříže. Výstava byla zpřístupněna do konce měsíce dubna.
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28. březen
Už podruhé se tlumačovská knihovna připojila k celostátní akci knihoven Noc s Andersenem.
Celkem 11 dětí prožilo večer a noc z 28.3. na 29.3. v místní knihovně. Noc s Andersenem byla
tentokráte zaměřena na spisovatele K.Čapka.

Po příchodu děti přivítala paní P.Šimoníková s paní J.Řičicovou a paní J.Rýdlovou. Děti se
zabydlily a na 18. hodinu byla pro ně připravena exkurze v hasičské zbrojnici. Pan R.Šnajdar,
vedoucí místních hasičů, ukázal dětem nejen hasičská auta, ale i vybavení a výstroj hasičů – oblek,
helmu, boty. Po návratu na KIS děti povečeřely a pustily se do malování Andersenovy pohádky
Chrobák, kterou si vyslechly, a doplňovaly testy o knihách a spisovatelích. Rozdělily se na
družstva a celý večer proti sobě soutěžily, hrály hry a hledaly poklad Ledové královny. Řada přišla
i na chat s ostatními „spáči“ v jiných knihovnách. A pak už, na kutě! Ráno děti ještě zasadily
pohádkový strom „Pohádkovník“ a po obdržení diplomů a pamětních listů odcházely domů.

29. březen
V sobotu se v tělocvičně místní školy uskutečnil již VI. ročník soutěže v aerobiku
skupinových choreografií „ O pohár starosty obce Tlumačov“. Návštěvnost ze strany soutěžících i
přítomných diváků byla větší než v minulých letech. Na soutěž se přihlásilo 13 družstev –
Uherský Brod, Otrokovice, Jívová, Babice, Veselí na Moravě, Ostrožská Nová Ves, Kyjov,
Kyselovice, Uherský Ostroh, Loukov, Loučka, Napajedla a Tlumačov.
Všechna vystoupení byla velmi pestrá a pětičlenná porota měla těžké rozhodování. A jak
dopadly děti z Tlumačova?
Kategorie do 6 let – 2. místo se skladbou Pipi dlouhá punčoška
Kategorie 7 – 9 let – 3. místo se skladbou Četníci ze Saint Tropez
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Kategorie 10 – 12 let – 1. místo se sestavou Tenisová škola
Kategorie 13 – 16 let – 1. místo se sestavou V ohrožení života
26. březen
Na svém řádném zasedání Zastupitelstvo obce Tlumačov projednávalo mimo jiné projednání a
schválení hospodaření obce za rok 2007. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce Ing. Jaroslava
Ševelu, aby předložil společnosti V.S.M.Group s.r.o. Zlín nabídku k odkupu nemovitosti
označených jako Lom Kurovice, ve které byly uvedeny níže specifikované parametry:
- záměr využití lokality – přírodní zóna, lokalita pro procházky občanů, zřízení naučné stezky,
respektování ochrany přírodní památky Lom Kurovice
- cenová nabídka na odkup lokality = cena celkem 1.-Kč
- souhlas s podmínkou, že kupní cena (1.-Kč) bude převedena na účet společnosti
Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost, před podpisem smlouvy
Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem a jejich vyhlášková cena byla stanovena v celkové
výši 3.533.140.-Kč.

Míra nezaměstnanosti v Tlumačově k 31. březnu 2008 byla ve výši 5,02%, což představuje 62
dosažitelných uchazečů. Zlínský kraj – 5,69%.

Počasí
1. března – první letošní bouřka doprovázena silným větrem a sněhovými přeháňkami. V noci
z 1. března na 2. březen zasáhla naši republiku vichřice Emma, která místy dosahovala rychlosti
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orkánu – 145 km/hod. Dalších asi deset dnů celkem teplé počasí. V polovině měsíce se ochladilo a
den i noc jsou doprovázeny častými sněhovými přeháňkami. Na Josefka ráno sněžení, 3°C, večer
velká „fujavice“ a bouřka. Sníh se však neudržel. První jarní den chladno, déšť se sněhem, teplota
3°C – 6°C. Teprve poslední dny měsíce se objevilo sluníčko a oteplilo se. 23. – 24. března
Velikonoce 3°C, chladno, dešťové přeháňky se sněhem.

- 48 -

DUBEN
Ozývá-li se v dubnu hrom,neboií se více mrazu strom

3. duben
Rada svazku Mikroregionu Jižní Haná na svém zasedání vyhlásila soutěž O logo
Mikroregionu Jižní Haná. Byly osloveny základní a umělecké školy v Tlumačově, Kvasicích, Hulíně a
Chropyni s žádostí o účast v soutěži. Jejím smyslem je přirozená propagace Mikroregionu Jižní Haná a
snaha o aktivní zapojení mladé generace do aktivit mikroregionu se záměrem zvýraznění prvků
regionální identifikace.
7. duben
Jubilejní 10. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí pro rok 2008
byl završen dne 7. dubna slavnostní ceremoniálem, který se uskutečnil v Hradci Králové v rámci
konference Internet ve státní správě a samosprávě.
V těžké a kvalitní konkurenci vítězů ostatních krajských kol webové stránky obce Tlumačov
obstály před odbornou porotou, která hodnotila nominované internetové stránky měst a obcí dle
několika kritérií. Tlumačovské byly vyhodnoceny jako nejlepší internetové stránky v České republice
pro rok 2008 v kategorii obcí!
Toto ocenění je umocněno skutečností, že v průběhu dosavadních deseti ročníků soutěže Zlatý
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erb je obec Tlumačv jediná, která tuto soutěž vyhrála podruhé (poprvé se podařilo zvítězit v roce
2006). V roce 2007 jsme se do soutěže nepřihlásili, neboť dle propozic soutěže bychom se celostátního
kola nemohli zúčastnit.

Za dlouhodobě vysoký standard webových stránek obce Tlumačov a průběžnou aktualizaci
zpráv, aktualit a informací je třeba poděkovat celému týmu, který sestává ze dvou pilířů, a to
z webmastra Ing. Jana Rýdla – profesionálně prováděný servis a údržba stránek, a z jednotlivých
„redaktorů“ – pracovníků obecního úřadu a představitelů zájmových organizací (vlastní publikování
informací z činnosti obce nebo volnočasových aktivit). Dlouhodobé krédo při správě a provozování
webových stránek je založeno na aktuálnosti, transparentnosti a atraktivním vzhledu tak, aby tyto
stránky byly i nadále zajímavé především pro občany, a každý nový návštěvník se na ně rád vracel.
Mimo diplomu Zlatý erb ´08, na němž je podepsán Ing. F.Dohnal, předseda Sdružení Zlatý erb
a MUDr,Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky, byli zástupci Tlumačova Ing. Jaroslav
Ševela a Ing. Jan Rýdel odměněni věcnými dary pro obec Tlumačov.
Opět jsme nejlepší v České republice!

16.duben
Rada obce na svém zasedání doporučila zastupitelstvu obce schválení přijetí daru – budovy č. 401
sokolovna, od vlastníka Tělovýchovné jednoty Sokol Tlumačov za následujících podmínek:
- výpůjčka na 15 let
- využití budovy v oblasti kultury a sportu
- po ukončení výpůjčky zpětný převod majetku
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- závazek obce vyvinout úsilí pro získání finančního krytí zamýšlené rekonstrukce
- zahájení projektové přípravy do 30.9.2009.
Tímto usnesením obec Tlumačov dokazuje, že jí není lhostejný technický stav a údržba sokolovny.
17. duben
V odpoledních hodinách vysílal Český rozhlas Brno v pořadu Rendez-vous besedu o
internetových stránkách měst a obcí a o Zlatém erbu 2008. Hosty Českého rozhlasu byli starosta obce
Ing. J.Ševela a webmaster Ing. J.Rýdel, kteří odpovídali na dotazy rozhlasové redaktorky o soutěži, ve
které získala obec Tlumačov 1. místo.
20. duben
V neděli odpoledne se konal u budovy Kulturně informačního střediska první ročník oslav
Dne Země. Celkem 35 soutěžících si mohlo na šesti stanovištích ověřit své znalosti v problematice
třídění odpadů, podle obrázků rozeznat přírodní vědy, určit strom podle kůry, ale i jezdit s popelnicí
slalom, házet míčky do koše, či skákat v pytli. Všichni soutěžící byli odměněni drobnými dárky. Den
Země přišli společně s organizátory oslavit i občané, kterým není lhostejná budoucnost naší Modré
planety.
23. duben
V sále Kulturně informačního střediska se konala Jarní besídka žáků Základní umělecké školy
Otrokovice, pobočka Tlumačov. Pestrý program složený ze hry na klávesy, klavír, flétnu a zpěvu,
dokázal zaujmout všechny hosty. Zazněly nejen lidové písně, ale i hity současných skladatelů. Děti se
snažily ukázat, co se za poslední měsíce naučily.
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25. duben
Tohoto dne se opět z oken Kulturně informačního střediska nesly písně a hudba. Tentokráte
v podání hudebně dramatické skupiny Návraty ve složení – Marie Pečeňová, Irena Janišová – zpěv,
Zdeňka Gazdová – hudební doprovod. Pořadem s názvem České hity a evergreeny, provázela čtvrtá
členka skupiny Hana Janoštíková. Jako host vystoupil pan Miroslav Motal, který zazpíval tři písně,
s kterými hodlal vystoupit v pěvecké soutěži televize Nova X Faktor. V lednu měl vystoupit v druhém
kole soutěže na zámku Dobříši, ale nemoc mu soutěž překazila.

Míra nezaměstnanosti v Tlumačově je k 30. dubnu ve výši 4,62%, což představuje 57 dosažitelných
uchazečů. Zlínský kraj – 5,25.

Počasí
První den měsíce dubna byl opravdu krásný, slunečný, jarní. Ovšem další dny se ochladilo na
pouhých 7°C, přišly přeháňky, studený vítr. Sem tam prokouklo mezi mraky sluníčko, prostě pravé
aprílové počasí. 7. duben celý propršel, ale v polovině měsíce teplota stoupla na 16°C a sluníčko bylo
vidět častěji. 22. dubna se opět znatelně ochladilo s dešťovými přeháňkami a silným severovýchodním
větrem, teplota 10°C a nižší. Závěr měsíce se ukázal tepleji a jarněji. Slunečné počasí a teplo.
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KVĚTEN
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno
1. květen
Po několika desítkách let stojí uprostřed Tlumačova májka – symbol jara, mládí, lásky, života.
Den před 1. májem se ji podařilo postavit pracovníkům obce a kulturně informačního střediska. Májka
není sice vysoká (z důvodů bezpečnosti), tak jak by měla být, aby byla vidět ze širokého okolí, ale
důležité je, že se podařilo v obci vzkřísit i vedle Martinských hodů, další zapomenutou tradici –
stavění a kácení májky.
7. květen

Zastupitelstvo na svém jednání schválilo přijetí daru – budovy č.p. 401 – sokolovny se
stavební parcelou č.571o výměře 693 m čtverečních a přilehlých pozemků p.č.1448/1 o výměře 466m
k.ú. Tlumačov od vlastníka Tělovýchovné jednoty Sokol Tlumačov, za současného schválení záměru
následné výpůjčky předmětné nemovitosti za podmínek – viz zápis 16. duben, strana 49.
14. květen
U naší základní školy se kupily davy dětí a dospělých. Bylo to proto, že začínala tradiční
školní akademie. Tělocvična školy se proměnila v divadelní scénu s výzdobou vlajek a map celého
světa – námět totiž zněl – Cesta kolem světa za 80 minut. Programem, ve kterém jsme procestovali
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velký kus světa – Anglii, Francii, Rusko, Japonsko, Čínu, Mexiko, Skotsko, Ameriku – nás provázeli
žáci 9. třídy Romana Ředinová a Martin Hložek. Každou scénku uvedli v typickém oblečení pro
danou zemi. Během 80 minut jsme skutečně s dětmi procestovali celý svět prostřednictvím písní,
básniček, tanců a scének, které si připravili žáci jednotlivých tříd. Škola se opět dobře prezentovala
tlumačovské veřejnosti svými žáky i učiteli.
21. květen
O tom, jak se mají děti orientovat v knihovně, jak jsou knihy značeny a zařazeny, jak se mají
chovat ke knížkám, to vše vysvětlila a ukázala dětem paní knihovnice tlumačovské knihovny Petra
Šimoníková. Místní knihovnu navštívily děti základní školy a den nato přišly do knihovny i děti
z mateřské školy. Smyslem této akce bylo získat co nejvíce nových čtenářů.
21. květen
Rada obce schválila pronájem části pozemku č.p.2616/1 o výměře 6m čtverečních
v katastrálním území Tlumačova občanskému sdružení Pro Patria Morava se sídlem v Kvasicích.
Občanské sdružení má záměr zrekonstruovat pískovcový kříž, který stával u silnice na Kvasice ve
vzdálenosti asi 300 m od Tlumačova. Jelikož došlo k opravě komunikace, nelze již kříž postavit na
původní místo. Proto bude stát na pronajatém pozemku o výměře 6 m čtverečních v lokalitě u
Tlumačovské tůňky za symbolickou cenu 1.-Kč za metr čtvereční.
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28. květen
I letos se zúčastnily děti z Domu dětí a mládeže Sluníčko aerobikových soutěží.
V Otrokovicích se sešla velká konkurence družstev z celé Moravy. Cílem bylo co nejlepší umístění a
postup na finále do Prahy. I zde se našim dětem dařilo a 4 naše družstva postoupila do finále – Četníci
za Saint – Tropéz, V ohrožení života, Tenisová škola a Mexiko. Finále v Praze se uskuteční 14. června
2008. Držíme palce našim dětem!

31. květen
V sobotu v odpoledních hodinách se tlumačovští občané sešli před hasičskou zbrojnicí obnovit
zapomenutou tradice – kácení máje.
Průběh samotného kácení byl doprovázen humornou scénkou, o kterou se postarali místní
hasiči. Po zdařilém kácení, zde přiložil ruku k dílu i starosta obce, si občané poseděli u harmoniky a
zazpívali si spolu s panem Miroslavem Musilem. Samozřejmě, že nechybělo občerstvení – grilované
klobásy, pivo od starosty a obecní slivovice. Na této akci se podíleli hasiči, pracovníci údržby
obecního úřadu a pracovnice Kulturně informačního střediska.
Míra nezaměstnanosti v Tlumačově k 31.květnu činila 4,29%, což představuje 53 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 5,06%, ČR – 5,04%.

Počasí
1.máj – chladno, zamračeno, 6°C. 3.května při deštivé přeháňce padaly i kroupy. Stále
chladno. Teprve od 7.5. se oteplilo až na 18°C – 22°C, ale vál stále studený vítr. Na „tři zmrzlé“ bylo
téměř letní počasí, které vyústilo 18.5. v přívalové deště a tím i ochlazení na několik dnů. Koncem
měsíce stoupají teploty na 26°C – 28°C. Je však velmi sucho.
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ČERVEN
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá
2. červen
Téměř po deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací ze strany obce byla zahájena
první etapa odkanalizování Tlumačova. Stavba je z provozních důvodů rozdělena na 3 etapy s tím, že
jako celek bude sestávat z 6 čerpacích stanic a více jak 10,5 km kanalizačního potrubí. 1.etapa
obsahuje stavbu čerpací stanice č.2. v lokalitě ulice Dolní, Skály, Metlov, hřebčinec v celkové délce
2,77 km. Základní údaje:
- zahájení stavby od 2. června 2008
- ukončení do 30. listopadu 2008
- celkový investiční náklad stavby 23,4 milióny Kč
- investor Moravská vodárenská, a.s.
- zhotovitel stavební společnost RIMONT, s.r.o. Zlín

5. červen
Členové Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná vyhlásili v dubnu soutěž na vytvoření Loga
pro Mikroregion Jižní Haná a 5. června vyhodnotili všechny dodané návrhy. Celkem se v termínu

sešlo 37 návrhů za 4 škol. A zde je vyhodnocení: 1.místo Marek Ovčačík ZŠ Hulín, 2.místo Michal
Charvát ZŠ Hulín, 3.místo Lubomír Mrtvý ZŠ Hulín.
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9. červen
V odpoledních hodinách se v sále Kulturně informačního střediska uskutečnila vernisáž
dřevěných plastik Otakara Jakubčíka a olejomaleb a kreseb Jaroslava Resutíka. Přítomni byli oba
umělci, kteří v krátkém proslovu přiblížili a představili svá díla. Na vernisáž přišli i spolužáci (ročník
1930) O. Jakubčíka , který v Tlumačově bydlel a chodil do školy. Výstava byla zpřístupněna od 10.
června a ukončena 20. července.
9. červen
Začala rekonstrukce chodníku v ulici Dolní v úseku od křižovatky na Machovou až po ulici
Nádražní. Oprava chodníku skončila v měsíci červenci.
10. červen
Proběhlo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov. Na minulém květnovém zasedání bylo
schváleno přijetí daru – sokolovny od vlastníka Tělovýchovné jednoty Sokol Tlumačov. Obec chtěla
najít finanční zdroje na její rekonstrukci z dostupných fondů Evropské unie. Bohužel TJ Sokol
oznámila zastupitelstvu prostřednictvím dopisu Sokolské župy Komenského Zlín, že z důvodů čerpání
dotace od Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy České republiky v období druhé poloviny
roku 2003 na rekonstrukci topného systému nemůže objekt přenést do roku 2013 na nového vlastníka.
Zastupitelstvo v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a ceny obce, udělilo
Cenu obce Tlumačov in memoriam panu Františku Kristýnkovi. Slavnostní předání ceny bylo
stanoveno u příležitosti oslav 90 let vzniku Československa – říjen.
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14. červen
Finále v aerobiku Děti fitness aneb sportem proti drogám v Praze. Konkurence velmi náročná,
družstva vyrovnaná, laťka soutěže postavena velmi vysoko. Ale dětem z Tlumačova to nevadilo.
Družstvo se sestavou Mexiko v kategorii 7-9 let na nejlepší umístění nestačilo. Nevadí, soutěž
pokračovala dále. V kategorii 10-13 let byly tlumačovské děti zastoupeny sestavou Četníci ze Saint
Tropéz. Pěkná sestava a hezké kostýmy, melodická hudba. Děvčata byla skvělá a skončila na 6. místě,
což v tak silné konkurenci byl úspěch. V kategorii hromadná družstva v sestavě Tenisová škola cvičilo
45 dětí ve věku 5 –15 let. Cvičily s nadšením a snahou ukázat, že jsou nejlepší. A skutečně se jim to
podařilo a obsadily 1. místo. Poslední sestava v kategorii 14-18 let V ohrožení života děti cvičily jako
jeden. Všechny sestavy byly skvělé a porota měla velmi těžké rozhodování.. Ale Tlumačov byl opět
nejlepší – 1. místo. Byl to velký úspěch . Tlumačov si odvážel z Prahy dvě první místa. Děti se vrátily
domů, kde na ně čekali nejen rodiče, ale i představitelé obce Ing. J. Ševela - starosta a místostarosta
Ing. A. Jonášek s vlajkou obce.

21. červen
V sobotu se konala Červnová hanácká slavnost, která navázala na tradici Hanáckých dnů. Pod
novým názvem se skrývala akce pro všechny generace. Byla připravena společně s Kulturním a
informačním střediskem a Domem dětí a mládeže Sluníčko za finanční podpory Zlínského kraje,
fondu kultury, a Obce Tlumačov.
Slavnost byla zahájena ve 13 hodin krojovaným průvodem z náměstíčka k sokolovně. Zde
přivítal přítomné starosta obce Ing. Jaroslav Ševela.
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Vystoupení folklorních souborů uváděla humornou hanáčtinou Marie Pachtová, lidová
vypravěčka z Vyškova. Pozvání na slavnost přijal dětský hanácký soubor Rozmarýnek z Kroměříže
s pásmem Pletla kytku z rozmarýny. Dalším dětským souborem byla Malá Rusava z Bystřice pod
Hostýnem. Svým Pozdravem z Valašska děti přiblížily divákům nejen hry, ale i písně, ve kterých se
zrcadlila drsnost i malebnost Valašska. Tance z okolí moravsko-slovenského pomezí zatančili členové
souboru písní a tanců Dolina ze Starého Města. Diváci mohli vidět klidné i temperamentní tance,
poslechli si krásné písně doprovázené cimbálovou muzikou a především obdivovat pestré a bohaté
kroje Slovácka. Program uzavřela Hanácká beseda při Městském kulturním středisku Kojetín, která
ukázala Řemeslnické hanácké tance z Kojetína. Soubor s dlouholetou tradicí nezůstal nic dlužen
svému dobrému jménu a jeho vystoupení zahřálo u srdce nejednoho diváka. Po vystoupení folklorních
souborů, hrála k poslechu i tanci dechová hanácká kapela Hulíňané.
V prostředí tlumačovského parku u sokolovny probíhal program Domu dětí a mládeže
Sluníčko. Přítomní diváci mohli zhlédnout vystoupení dětí z kroužku aerobiku, své umění zde
předvedl Martin Jelínek z šermířsko-taneční skupiny Porta Temporis. Příjemnou atmosféru udržovala
country kapela Náhoda. Pro děti byla připravena spousta soutěží a her po celém parku – střílení ze
vzduchovky, stříkání hasičskou stříkačkou, jízda na koni i vláčkem.
Po celou dobu Červnové hanácké slavnosti bylo krásné slunečné počasí, které také napomohlo
k výborné atmosféře a přilákalo velké množství dospělých i dětí z Tlumačova a okolí.
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Poděkování při přípravě a samotné realizaci patřilo tlumačovským hasičům, Zemskému
hřebčinci Tlumačov, Sdružení rodičů a přátel školy Tlumačov, pracovníkům údržby obce a
pracovnicím Domu dětí a mládeže Sluníčko a Kulturního a informačního střediska Tlumačov.
24. červen
Již po několik let je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který začal být tradicí, a to
přijetí žáků posledního ročníku a žáků nominovaných třídními učiteli u starosty obce. Proto také letos
byla obřadní síň obecního úřadu vyhrazena tomuto aktu.
Mezi nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím
procesu, reprezentace školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré
chování ke spolužákům i pedagogům, byli letos nominováni tito žáci:
1. třída – Daniel Brázdil
6. třída – Marta Jonášková
2. třída – Zdeňka Kadlčíková
7. třída – Marie Vejmělková
3. třída – Tereza Křikavová
8. třída – Zuzana Kouřilová

4. třída – Tereza Vyoralová
9. třída – Marika Fišerová
5. třída – Denis Franko
Se současnými „deváťáky“, kteří začali povinnou školní docházku v roce 1999, se rozloučily
děti z mateřské školy, které v září nahradí vycházející žáky:
Martin Hložek
Lukáš Kunčar
Richard Janoštík
Pavel Malenovský
Lukáš Melichar
Jiří Mouka

Marika Fišerová
Adéla Kokotíková
Tereza Kutrová
Romana Ředinová
Nikola Šimoníková
Olga Šindlerová
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Marek Pavlík
Václav Postava

Radim Škrabal
Tomáš Vrána

25. červen
V místní knihovně se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na Malé čtenáře. Chlapci a
děvčata se seznámili zábavnou formou, jak vzniká kniha a co vše je k tomu potřeba. Pak děti složily
slavnostní slib, byly dekorovány šerpou a obdržely zdarma průkaz čtenáře na jeden rok, pamětní
diplom a drobné dárky. Vše bylo zakončeno přípitkem s malým občerstvením, které připravily
pracovnice Kulturně informačního střediska.
Slib Malých čtenářů:
„Slibuji, že se ke knihám budu chovat jako ke svým nejlepším kamarádkám a o každé pěkné knižce
povím ostatním dětem, aby i ony zažily podobnou radost ze čtení.“

Míra nezaměstnanosti v Tlumačově ke 30. červnu činila 4,29%, což představuje 53 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 4,98%, Česká republika – 5,01%.

Počasí
1. června teplota 29°C. I v dalších dnech je velmi pěkné a teplé počasí. Jeho ráz se nemění.
Pouze 8. června – na Medarda celé dopoledne pršelo. Pranostika se však nevyplnila, protože
následující dny bylo opět pěkně a velmi teplo 26°C – 29°C, a sucho. Poslední červnový den velké
dusno, které ukončila bouřka se silným deštěm.
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ČERVENEC
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje.
2. červenec
Uskutečnilo se slavnostní zahájení stavby Rychlostní komunikace R55, úsek Skalka – Hulín,
formou poklepu na základní kámen stavby. Vlastní realizace stavebních prací bude zahájena v září.
Zhotovitelem díla o celkové hodnotě převyšující 2,8 miliard Kč bez DPH je sdružení stavebních firem
SSŽ a.s., Strabag a.s., OHL a.s., PSVS a.s. s názvem Sdružení Skalka – Hulín R55. Úsek Skalka –
Hulín navazuje na obchvat Otrokovic. Rychlostní komunikace o celkové délce 10,8 km, která mimo
vlastní vozovku obsahuje 7 přemostění, oboustranné odpočívadlo (v lokalitě mezi obcí Kurovice a
Záhlinice), obratiště vozidel údržby v místě budoucího přemostění panelové cesty do lomu a
protihlukovou stěnu u Chrášťan. Dokončení se plánuje do roku 2011 a uvedení do provozu během
roku 2012.

7. červenec
Začaly stavební práce v návaznosti na dokončenou realizaci opravy chodníku v ulici Dolní.
Rekonstrukce chodníku bude v úseku od křižovatky na Machovou po zastávku autobusu u zemského
hřebčince Tlumačov.
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27.červenec
Na brněnském výstavišti se konalo Mistrovství světa a Mistrovství Evropy ve voltiži. Toto
mistrovství se konalo poprvé v České republice. Českou voltiž odjeli reprezentovat i závodníci a
skupiny z Tělovýchovné jednoty voltiž Tlumačov. Seniorská skupina na rozdíl od juniorské do finále
nepostoupila.
Naším největším „želízkem v ohni“ byl tlumačovský závodník Petr Eim. V minulosti již
dosáhl skvělých výsledků a nyní také nezklamal. Svou technickou i volnou sestavu zacvičil na
valachovi Apollonovi bezchybně a stal se tak mistrem světa ve voltiži.
Co je to voltiž?. Voltiž patří podobně jako skoky či drezúra mezi disciplíny jezdeckého sportu,
kde cvičí závodník na koni opatřeném madly a cválajícím do kruhu pod vedením lonžera. Závodí se
v kategorii mužů, žen a smíšených skupin.

Míra nezaměstnanosti v Tlumačově k 31. červenci činila 4,78%, což představuje 59 uchazečů o
zaměstnání. Zlínský kraj 5,03%.

Počasí
Začátek měsíce byl velmi teplý. Teplota dosahovala 28°C. Ochladilo se jen při bouřkách. Od
14. července do 20. července se teplota ustálila na 20°C až 22°C zásluhou vydatných dešťových
přeháněk, které trvaly celý týden. Konec měsíce byl opět slunečný a teplý s teplotami kolem 28°C.
Velmi příjemné počasí.
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SRPEN
Jaký je srpna začátek, takový bude zimy počátek.
2. srpen
Na pozvání družební obce Ďanová se zástupci obce, školy a spolků (16) zúčastnili výstupu na
nejvyšší vrchol Velké Fatry Ostredok (1592 m.n.m.). Z celkem nevinné procházky Gaděrskou dolinou
se vyklubal nejprve výstup na Kráľovu studňu a poté po hřebeni na Ostredok. Skupina Tlumačáků (13)
po čtyřech hodinách stanula na vrcholu. Během horské túry zažili turisté pálící slunce, které se
chvilkami schovávalo za mraky, ale i déšť s kroupami. Po návratu je čekal pravý kotlíkový guláš.
Večerní hodiny pak patřily vzájemným diskusím, našel se čas i na české a slovenské písničky. Druhý
den navštívili ještě nový Obecní úřad v Ďanové, kulturní dům a chovný rybník. V odpoledních
hodinách opouštěli Tlumačáci Ďanovou.
4. srpen
Policie České republiky, obvodní oddělení Otrokovice po dohodě s obcí Tlumačov zřídila
v rámci projektu COMMUNITY POLICING služební místnost v budově č.p. náměstí Komenského.
Každé pondělí v době od 14 do 17 hodin bude příslušník Policie ČR k dispozici pro občany
k přijímání podnětů, oznámení a k operativnímu šetření problematiky spojené s dodržováním
zákonných předpisů a norem v oblasti bezpečnosti osob a ochrany majetku.
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23. srpen
Na fotbalovém hřišti se konal již 6. ročník noční soutěže v požárním sportu O putovní pohár
Mikroregionu Jižní Haná. Zúčastnilo se 21 družstev, 15 v mužské a 6 v ženské kategorii. Našim
mužům ani ženám se příliš nedařilo. Snad příští rok budou úspěšnější. Noční soutěž si v Tlumačově za
dobu své existence našla spoustu příznivců, což dokázala velká divácká účast.
30. srpen
Historický spolek Tlumačov byl i letos vyzván k opětovné expozici historických
zemědělských strojů a k účasti v krojované žňové skupině pořádajícími institucemi – Okresní agrární

komora Kroměříž a Okresní agrární komora Zlín – na Dožínky Zlínského kraje, které se konaly
v Kroměříži. Členové spolku v hanáckých krojích připravili kytici z obilných klasů a lučního kvítí,
kterou malé Hanačky předaly oficiálním hostům. Na ošatce s chlebem z nové mouky, a solí, uvítali
členové spolku vzácné hosty. Na Velkém náměstí Historický spolek vystavoval historické zemědělské
stroje, na které se přišel podívat náměstek hejtmana Zlínského kraje pan Stanislav Mišák. Pěkný
prosluněný den přinesl krásné zážitky všem, kteří se spolu s Historickým spolkem dožínek zúčastnili.
Míra nezaměstnanosti v Tlumačově k 31. srpnu činila 5,43%, což představuje 67 dodažitelných
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 5,47%, Česká republika – 5,3%.
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Počasí
1. srpna částečné zatmění Slunce. Krásné a velmi teplé počasí pokračovalo i v měsíci srpnu,
kdy rtuť teploměru ukazovala 30°C, někdy velmi dusno. Tento ráz počasí vydržel až do 15. srpna, kdy
v noci přišla velká bouřka s přívalovým deštěm. Teplota poklesla až na 15°C, ale následující dny byly
opět ryze letní s vysokými teplotami až do konce měsíce.

Během prázdninových měsíců došlo ke zrealizování některých investičních akcí. V ulici Dolní
byla provedena rekonstrukce stávajícího chodníku. V celkové délce 664 m byl proveden nový podklad
ze štěrkodrti, byly osazeny nové obrubníky a kryt chodníku ze zámkové dlažby. Průměrná šířka
chodníku je 2 m a v místech komunikačního křížení byla provedena bezbariérová úprava. Chodník
v Dolní ulici o celkové ploše cca 1400 metrů čtverečních byl financován z rozpočtu obce částkou
2,808 mil. Kč. Dále pracovníci oddělení údržby provedli opravu v ulici Nádražní formou nového
podsypu, překládky a vyrovnání stávajících betonových dlaždic. U zastávky autobusu v ulici Dr.
Horníčka byl taktéž zhotoven nový chodník zámeckou dlažbou.
Dále došlo k úpravě suterénních prostor ve staré budově základní školy, které nebyly od roku
1985 využívány. Nové omítky, okna, dvéře, topenářské instalace – to vše vytvořilo prostor pro
volnočasové aktivity dětí. O vybavení se postaral Dům dětí a mládeže Sluníčko z prostředků
získaných od Zlínského kraje formou finančního grantu. Výdaje z obecního rozpočtu představovaly
částku 520 tisíc Kč. Tak vznikla čajovna Domu dětí a mládeže Sluníčko.
Vlastními silami a na náklady obce byly provedeny rozvody veřejného osvětlení a obecního
rozhlasu v ulici U Cementárny, ve které vznikla nová stavební místa pro rodinné domky.
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ZÁŘÍ
Co září nedovaří, říjen nedopeče.

1. září
V pondělí 1.září byl zahájen po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok 2008 – 2009, ve
třech institucích, které zajišťují předškolní a školní vzdělávání v naší obci.
Základní škola Tlumačov – sídlo Masarykova 63, Tlumačov.
Zřizovatel – Obec Tlumačov.
Počet žáků 200, počet tříd – 10.
Počet pedagogických pracovníků –17, z toho1vychovatelka školní družiny a 1asistentka pedagoga.
Počet žáků v 1. ročníku – 28, 2 třídy, počet v 9. ročníku – 27, 1 třída.
Školní vzdělávací program – Škola zdravého životního stylu.
Mateřská škola Tlumačov – sídlo Masarykova 63, Tlumačov.
Zřizovatel – Obec Tlumačov.
Počet žáků – 56, počet tříd – 2, počet pedagogických pracovníků – 4.
Počet dětí, které by měly jít k zápisu do 1.třídy – 23.
Školní vzdělávací program – Do copánku rok si spletem, vše co víme, dáme dětem.
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o. – sídlo U Trojice 336, Tlumačov.
Soukromé předškolní zařízení, které se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se specifickými
potřebami. Zaměřuje se na péči o děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči a se zdravotním
oslabením.
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Zřizovatel – občanské sdružení Via vitae Napajedla.
Počet žáků – 30, počet tříd – 3.
Počet pedagogických pracovníků – 6, z toho 1 asistentka pedagoga.
Počet dětí starších 6 let – 12.
Školní vzdělávací program – Náš svět a co v něm dokážeme.

10. září

Tlumačovský živnostník pan Pavel Baďura – firma KOKK se stal vítězem krajského kola
Makro Živnostník roku 2008. Ocenění Živnostník roku Zlínského kraje bylo panu Baďurovi
předáno 10.9. v Baťově mrakodrapu za účasti hejtmana Libora Lukáše. Soutěž probíhala ve všech
krajích České republiky a úspěšní účastníci krajských kol se zúčastní celorepublikového finále
v Praze. Firma pana Baďury se zabývá prodejem a instalací krbových kamen a stavbou zděných
krbů a kachlových kamen. Jeho firma KOKK vznikla roku 1991 jako malá městská firma. Roku
1995 začala stavět kamna a krby v zahraničí, neboť popularita topidel a zvláště kachlových kamen
prudce stoupala. Téhož roku firma vstoupila do cechu kamnářů a je zde až dodnes.

Jako vítěz krajského kola postoupil pan Baďura do celostátního kola, které se konalo v Praze.
Zde se umístil na 9.místě a patří tedy do TOP 10 živnostníků v celé České republice.
13. září
Členové Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Tlumačov uspořádali Den
otevřených dveří nově plynofikované pálenice. Přítomní zájemci spolu se starostou obce Ing. J.
Ševelou získali informace o chodu pálenice a technologii pálení. V moštárně se při této příležitosti
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podával čerstvý jablečný mošt vylisovaný v nově opravené moštárně, a poslední slivovice
vypálená ještě v kotli na uhlí.
18. září
Na katastru obce Tlumačov – vedle pálenice směrem na Kurovice začala firma Navláčil stavět
skladovací a montážní halu RIM-CZ Otrokovice. Budou se v ní montovat a kompletovat židle.
Termín dokončení stavby – únor 2009.
20. září
Na fotbalovém hřišti FC Slovácká Sparta Spytihněv se konal jubilejní X.ročník turnaje
zastupitelů v malé kopané. Družstvo tlumačovských zastupitelů se zúčastnilo tohoto turnaje na
pozvání pořadatele – obce Spytihněv – již popáté. Ženy soutěžily letos potřetí. Ani v jednom
případě neodjela tlumačovská družstva bez pohárového umístění. A nejinak tomu bylo i letos.
Družstvo mužů – F.Kel, J.Ševela, K.Horka, P.Horka, R.Šimoník, M.Veselský, a J.Rýdel – se
umístilo na 3.místě. Ženy – V.Ševelová, J.Dvořáková, H.Kvasničková, P.Šimoníková, H.Rýdlová,
L.Mouková, I.Horková,L.Horková, H.Dvořáková a D.Malárová – skončily na 2.místě. Vítězství si
odnesli muži i ženy z Halenkovic.
27. září
Kulturně informační středisko připravilo na tento den zájezd, pro zájemce historie, jednodenní
návštěvu hlavního města Maďarska Budapešti. Navázalo se tak na velmi úspěšný zájezd do Vídně
v loňském roce.
Dopoledne navštívili účastníci Budínský královský palác, jehož součástí je Matyášův chrám,
Rybářskou baštu, z níž je nádherný výhled přes Dunaj na budovu Parlamentu a na dunajské mosty,
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Millenium na náměstí Hrdinů, hrad Vajdahunayd, sochu písaře Anonyma, baziliku svatého
Štěpána, budovu Parlamentu, Kossuthovo náměstí – to vše si mohli návštěvníci prohlédnout a
zachytit do svých fotoaparátů. Vše bylo provázeno odborným a velmi zajímavým výkladem
lektora pana Pavla Kočího ze Vzdělávací společnosti dějepisné Kroměříž. Jízda nejstarším

metrem, ale i koupání v termálních lázních a nákupní ulice Váci Utca, kde zavoněl pravý
maďarský kotlíkový guláš, ukončila putování Tlumačáků v Budapešti.

27. – 28. září
V budově Klubu obce Zábraní proběhla již tradiční výstava ovoce, zeleniny a květin, kterou
uspořádali členové Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Tlumačov. K vidění byla
spousta krásného ovoce, zeleniny a květin nejen od tlumačovských zahrádkářů, ale i od pěstitelů
z Machové. Své výrobky ze zeleniny a ovoce zde prezentovaly i děti za základní školy. Novinkou
byla i ochutnávka zavařenin – papriky, okurky, kdoule, dýně a další. Nechyběl ani pravý burčák
z Kobylí.
30. září
Ve večerních hodinách v rámci procházky jeden z tlumačovských občanů zpozoroval ohnisko
požáru v areálu Metalšrotu. Plameny dosahovaly do výšky 3 metrů a intenzita požáru sílila. Tak
byl požár prostřednictvím tísňového volání 112 nahlášen na Krajské operační středisko
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Do minuty od zavolání se rozezněla siréna
v Tlumačově. V době, kdy ostraha Metalšrotu prováděla první zásahové práce, dorazilo jako první
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zásahové vozidlo z Otrokovic a posléze i tlumačovští hasiči. Naštěstí se podařilo požár odpadu
v kontejneru lokalizovat a uhasit, díky čemuž nevznikly ani velké škody na majetku a nebylo
ohroženo životní prostředí. Bylo třeba vyzvednou akceschopnost tlumačovských dobrovolných
hasičů, kteří na místo požáru dorazili po neuvěřitelných deseti minutách od vyhlášení poplachu.

Míra nezaměstnanosti činila v Tlumačově k 30.září 2008 5,43%, což představovalo 67
dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 5,4%, Česká republika – 5,31%.

Počasí
První dny měsíce byly stále ještě letní a teploty velmi příjemné. 6. září byl zaznamenán
tropický den, což bylo poznat zejména v návštěvnosti koupališť. Krásné slunné dny, ale už
s náznakem podzimu, pokračovaly až do 13. září, kdy se velmi ochladilo díky studenému
severovýchodnímu větru. Celý týden pršelo, teplota přes den klesla na 12°C (v rozmezí jednoho
týdne klesla o 16°C), v noci na 5°C. 17. září napadlo v Jeseníkách 20 cm sněhu. Ten však dlouho
nevydržel. Poslední zářijové dny velmi chladno 11°C a deštivo
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ŘÍJEN

Čím déle v říjnu zachová strom list, tím delší zimou můžeš si být jist

4. říjen
Zásahová technika pro hašení požárů, historická hasičská vozidla či kroniky sboru a poháry ze
soutěží. Nejen to si mohli návštěvníci prohlédnout v místní hasičské zbrojnici, ale i šatnu zásahové
jednotky, ve které má každý člen svoji přihrádku na oděv, boty a helmu. To vše bylo k vidění na
Dnu otevřených dveří, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov. Mimo ukázky
hasičské techniky byl také proveden nábor dětí do kroužku mladých hasičů.
9. říjen
V budově Kulturně informačního střediska byla v podvečerních hodinách zahájena vernisáž
výstavy k 90. výročí vzniku Československé republiky, která byla instalována v sálech střediska.
„Vždy na podzim nám kalendář připomíná velký politický a národní svátek, významnou
událost z roku 1918. Je to jeden z nejvýznamnějších dnů naší historie – 28.říjen. Oslavujeme ho
s úctou, protože právě on před 90 lety osvobodil z třistaletého područí Rakousko-Uherska a stal se
dnem zrodu nové svobodné, samostatné a nezávislé Československé republiky…“ Těmito slovy
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zahájil pan Lubomír Janiš vernisáž. K slavnostnímu rázu přispěl i projev starosty obce Ing.
Jaroslava Ševely a hudební produkce v podání dvou žákyň LŠU Otrokovice. Pozvání na tak
významnou událost přijali mnozí občané Tlumačova i hosté, kteří si po oficiální části prohlédli
celou expozici. Ta byla zaměřena na historii i současnost našeho státu, ale především
Tlumačova.Výstava poskytla jedinečnou příležitost zhlédnout dobové fotografie, předměty,
kroniky a jiný materiál, který nebyl dosud veřejně vystavován.
Velké poděkování patřilo místním organizacím a spolkům, ale především i občanům
Tlumačova za zapůjčení tak historicky cenných materiálů. Výstava byla zpřístupněna od 9. října
do 18. listopadu. Velmi zdařilá akce.
14. říjen
Z iniciativy odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Otrokovice a ve
spolupráci Obce Tlumačov, Obvodního oddělení Policie České republiky a Celního úřadu Zlín se
uskutečnila v dopoledních hodinách bezpečnostní akce s názvem Dětská policie. Hlídka sestavená
z příslušníků Policie ČR, Celního úřadu Zlín doplněna žáky 4.ročníku ZŠ Tlumačov kontrolovala
nákladní automobily projíždějící obcí po frekventované komunikaci I/55. Na stanovišti u
vlakového nádraží, kde určená vozidla byla odkláněna z hlavní silnice, bylo prováděno vážení
kamiónů, byl kontrolován technický stav vozidla a povinné doklady potřebné k řízení. Ne všechna
vozidla prošla kontrolou bez problémů. Závažnější přestupky byly řešeny ze strany kontrolních

orgánů pokutou, u drobnějších pochybení navrhovala Dětská policie mírnější potrestání formou
domluvy. Každý řidič, který prošel kontrolou úspěšně, byl dětmi odměněn malým dárkem.
Smyslem celé akce bylo výchovné působení na děti, které se seznámily s prací policistů a celníků.
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24. říjen
V odpoledních hodinách proběhlo slavnostní kladení věnců k soše T.G.Masaryka u příležitosti
90. výročí vzniku samostatného Československa. Této akce se zúčastnili představitelé obce a
zástupci Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov.
17. a 18. říjen
V těchto dnech se konaly volby do zastupitelstev krajů. Zde jsou výsledky voleb v Tlumačově.
Okrsky:
Voličů v seznamu:
Vydané obálky:
Volební účast v %:
Odevzdané obálky:
Platné hlasy:
Platné hlasy v %:
Číslo
48
47
1
12
40
16
18
19
37
42

2
Klub obce Zábraní a Kulturně informační středisko
1971
794
40,28
794
789
99,37

Strana
ČSSD
ODS
KSČM
KDU – ČSL
Starostové a nezávislí
Koalice nestraníků
Strana zelených
Moravané
Strana důstojného života
Volte Pravý Blok

Platné hlasy
400
150
89
82
29
12
8
7
5
3

%
50,69
19,01
11,28
10,39
3,67
1,52
1,01
0,88
0,63
0,37

3
1
0

0,38
0,12
0
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53
33
32

Dělnická strana – zrušení poplatků
Sdružení pro republikány – RSČ
Strana zdravého rozumu

Výsledky voleb ve Zlínském kraji

Platné hlasy

% ____________

ČSSD
ODS
KDU – ČSL
KSČM

68425
42460
25824
21626

35,40
21,96
13,35
11,18

Starostové a nezávislí
19505
Koalice nestraníků
6149
Hejtmanem Zlínského kraje byl zvolen MVDr. Stanislav Mišák – ČSSD.
Výsledky voleb v ČR – viz události rok 2008.

10,08
3,18

24. říjen
V Klubu obce Zábraní se uskutečnil Slavnostní podvečer k 90. výročí vzniku samostatného
Československa. Pořadatelem byla Obec Tlumačov a Kulturně informační středisko. Starosta obce
Ing. Jaroslav Ševela krátce ve svém projevu pohovořil o důležité události v dějinách naší země –
28. říjnu 1918. Vyzdvihl také odkaz našich předků do dnešních dnů.
Významným aktem slavnosti bylo udělení Ceny obce Tlumačov panu Františkovi Kristýnkovi
in memoriam, sbormistru Ženského pěveckého sboru Tlumačov. Cenu převzaly z rukou
místostarosty obce Ing. Antonína Jonáška sestry pana F.Kristýnka paní A.Zavadilová a
L.Matějová. Hudební skupina Návraty a děti z mateřské a základní školy svým vystoupením
doplňovaly slavnostní průběh oslavy. Pro návštěvníky z řad tlumačovských občanů i pro hosty
bylo přichystáno malé pohoštění. Zbyl i čas na vzpomínky ženského sboru a občanů.
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24. říjen
Proběhl v Klubu obce Zábraní slavnostní křest nové knihy s názvem TLUMAČOV, kterou
vydala Obec Tlumačov.
Myšlenka napsat knihu o naší obci byla již vyslovena před pěti lety, ale až v předcházejícím
půl roce se pomalu stávala skutečností a dostala se do konečné podoby. Publikace se věnuje nejen
historii obce, ale seznamuje nás s přírodou Tlumačova a jeho okolí, s významnými občany,
vzděláváním, kulturou, sportovními aktivitami, spolky i složením obecních orgánů. Kniha je
doplněna černobílými i barevnými fotografiemi. Úvodní slovo ke knize napsal starosta obce Ing.
Jaroslav Ševela, jeden z členů přípravného redakčního týmu. Dalšími členy byly Mgr. Jiřina
Rýdlová – kronikářka obce, paní Růžena Vaňharová – tajemnice obecního úřadu a paní Renáta
Nelešovské – vedoucí Kulturně informačního střediska. Všichni členové týmu si přejí, aby si
kniha našla místo nejen v knihovně, ale i v myslích a srdcích tlumačovských občanů. Cena
publikace – 100.-Kč.

V měsíci říjnu obec Tlumačov v rámci modernizace komunální techniky, která je organizačně
zařazena v oddělení údržby, služeb a životního prostředí, pořídila nový malotraktor BSC VIVID
400DT s příslušenstvím v celkové ceně 953.904.- Kč. K malotraktoru, jako první příslušenství,
byla zakoupena hydraulická radlice, zametací kartáč včetně kropení, rozmetadlo, mulčovač a
návěs. Malotraktor tak bude dobrým pomocníkem na údržbu chodníků a jiných veřejných
prostranství jak v zimním tak letním období.

Míra nezaměstnanosti k 31. říjnu v Tlumačově činila 5,19%, což představovalo 64 uchazečů o
zaměstnání. Zlínský kraj – 5,28%.

- 76 Počasí
Chladným, ale pěkným počasím nás provázel měsíc říjen na svém počátku. Teploty
dosahovaly přes den 14°C – 16°C. Babí léto s ranními mlhami, ale i odpoledním sluníčkem. Toto
počasí vydrželo až do 21. října, kdy na některých místech republiky padaly teplotní rekordy z roku
1985. Pak následovalo citelné ochlazení až na ranních +3°C až – 4°C, přes den 11°C, díky
sněhové pokrývce na našich horách. Z 28.10 na 29.10. zasáhl Zlínský kraj silný vítr,který
dosahoval místy až 25 km/sek. Spadlé větve a plechy ze střech – to byl následek. Poslední týden
měsíce – zamračeno a chladno.
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LISTOPAD
Na začátku listopada teplo se zimou se hádá

13. listopad
Místní knihovna uspořádala již druhou přednášku Na Novém Zélandu se spisovatelem a
cestovatelem Jiřím Márou. Tentokrát návštěvníky pan Mára provedl Jižním ostrovem Nového
Zélandu. Společně jsme se vydali lodí po fjordech, k vodopádům, ledovcům i Palačinkovým
skalám. Zhlédli jsme nevšední ukázky novozélandské flóry, ale i kultury. Tento dokument, který
pan Mára předvedl, získal cenu Zlatý Albert na videofestivalu – jedná se o soutěž videosnímků ze
života lidí se zdravotním postižením. S panem Márou cestuje i jeho syn Jiří, který je upoután na
invalidní vozík. Na závěr poutavé přednášky si mohli návštěvníci zakoupit knihy a DVD. Některé
z knih byly zařazeny i do místní knihovny.
15. listopad
V Klubu obce Zábraní ochutnávali tlumačovští občané a hosté při cimbálové muzice
svatomartinská vína. Ta se poprvé otvírají 11.11. v 11 hodin a 11 minut. U nás tomu bylo až
15.11. v odpoledních hodinách, kdy klub opravdu praskal ve švech. Na naše hody dodává víno
Sedlecký sklípek a vinárna U Lišky Kroměříž. Pan Fuksa ( dodal víno ), krátkou přednáškou
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o jednotlivých druzích vín, navodil přítomné k degustaci vzorků. Během celého odpoledne bylo
patrné, že obliba těchto vín mezi konzumenty nebývale stoupá.
Na letošní Martinské hody přijali pozvání i naši přátelé z družební obce Ďanová na Slovensku.
Dvanáct ďanovských občanů přijelo k nám a zúčastnilo se všech tří akcí, které se pořádaly.
Po skončení degustace martinských vín a příjemného odpoledne pokračovali tlumačovští
občané i hosté v hodování na Martinské zábavě, kterou pořádali místní hasiči v restauraci Černý

kůň. Jako každoročně první cenou byla živá husa. A kdo ji letos vyhrál?. Jeden z hostů z Ďanové,
takže tlumačovská svatomartinská husa putovala do ciziny – na Slovensko!
16. listopad
Nedělní hody se nesly již v poklidnějším duchu. Konala se Sváteční mše svatá v kostele sv.
Martina. Po ní se tlumačovští občané sešli na náměstíčku, kde všem k dobré náladě zazpíval
ženský sbor Babčice ze Spytihněvi. Nechybělo i malé občerstvení v podobě chuťovek, cukroví,
svařáku a obecní slivovice. Někteří hosté z Ďanové se zúčastnili mše svaté, jiní navštívili Zemský
hřebčinec Tlumačov. V odpoledních hodinách se pak rozloučili a odjeli zpět domů.
28. listopad
Když jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom u Kulturně informačního střediska – druhý svítí
u požární zbrojnice, nechtělo se nám věřit, že už opět nastává adventní čas. V slavnostním
programu u příležitosti rozsvícení vánočního stromu vystoupily děti mateřské i základní školy.

- 79 Jako už po mnoho let zahrálo vánoční skladby žesťové trio z kroměřížské konzervatoře. Nechyběl
i předvánoční pozdrav starosty obce Ing. J. Ševely, který pak předal vánoční světlo. I letos
rozdávali dětem sladkosti Mikuláš , čert a anděl. A na závěr se opět uskutečnil velkolepý
ohňostroj,který sledovalo velké množství občanů. Součástí této slavnosti byl i vánoční jarmark.
Kde si bylo možno zakoupit adventní věnce, svíčky, postavičky za šustí. Občerstvení zajišťovali
jako obvykle místní hasiči.
28. listopad
V budově Kulturně informačního střediska byla zahájena výstava obrazů rodáka z naší obce
pana Bohumila Kristýnka., který se zahájení zúčastnil spolu se svými syny. Výstava začala
slavnostním přípitkem pana Kristýnka se starostou Ing. Jaroslavem Ševelou a místostarostou
Ing. Antonínem Jonáškem. Obrázky, které zachycují Tlumačov v minulém století, připomněly
mnohým tlumačovským občanům „staré časy“ a mladším ukázaly, jak Tlumačov vypadal dříve.
Výstava byla zpřístupněna do konce měsíce ledna 2009.

Míra nezaměstnanosti činila v Tlumačově ke dni 30.listopadu 5,11%, což představovalo 63
dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 5,41% - 16752 uchazečů.

Počasí
Nezvyklé teplo nás překvapilo 1.a 2.listopadu. Dokonce na některých místech padly i teplotní
rekordy z roku 1970. Tedy žádné „dušičkové“ počasí, ale teplo až 18°C, slunečno. 3.listopadu je
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opět překonán teplotní rekord z roku 1968 – teplota se vyšplhala na 19,8°C. Teprve v polovině
měsíce se ochladilo. Na Martina v noci 5°C přes den 11°C. A ochlazování pokračovalo. 18. – 23.

listopadu klesly noční teploty na –5°C. 22.listopadu začal padat první sníh, který se však neudržel.
Chladné počasí vydrželo do konce měsíce.
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PROSINEC
Když sníh se v prosinci neobjeví, zjara zima nepoleví
5. prosinec
Zaposlouchali jsme se do vážné hudby v podání smyčcového kvarteta Filharmonie Bohuslava
Martinů ze Zlína. V budově Kulturně informačního střediska se uskutečnil koncert vážné
populární hudby s názvem Páteční podvečer s populární vážnou hudbou. V podání členů
smyčcového kvarteta FBM J.Vyžrálka, J.Kubelky, O.Šebestíka a D.Kefera zazněly populární
skladby vážné hudby od známých skladatelů. Škoda jen, že na tak velmi kvalitní koncert přišlo
málo tlumačovských občanů.
5. prosinec
V ranních hodinách, zatím neznámá osoba, oznámila na tísňovou linku uložení bomby
v prostorách základní školy. Bezprostředně po oznámení, které proběhlo přes Krajské operační
středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v čase 7 hodin 45 minut, dorazila před
školu hlídka Policie České republiky a 5 členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov.
Příslušník policie informoval ředitele školy o vzniklé mimořádné situaci. Vedení školy a
pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zástupcem zřizovatele a s členy Jednotky SDH zahájili
řízenou evakuaci jak dětí ze základní školy, tak i dětí z mateřské školy. Shromažďovací prostor
byl stanoven u budovy KIS, kde byly učitelům a dětem poskytnuty první všeobecné informace
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a dle předem schválených pravidel (Organizační opatření v průběhu mimořádných událostí v obci
Tlumačov) byly určeny náhradní prostory pro pobyt dětí. Děti z MŠ a děti I.stupně ZŠ využily
prostor v budovách KIS a žáci II.stupně se přesunuli do Klubu obce Zábraní.
Oblast kolem školy byla uzavřena, na místo přijely další složky Integrovaného záchranného
systému, a to záchranná služba, hasiči z HZS Zlínského kraje a další složky policie. Více jak
hodinu se muselo čekat na příjezd pyrotechnika a psa – labradora se speciálním výcvikem, kteří
jsou soustředěni až v Brně, aby se mohla uskutečnit prohlídka a kontrola prostor školy. Až v 10
hodin bylo zkonstatováno, že objekt je bezpečný a děti se mohou vrátit do školy.
Pro informaci několik statistických údajů:
- evakuováno bylo cca 250 dětí a 25 dospělých
- na místě samém více jak dvě hodiny byly soustředěny tyto složky Integrovaného záchranného
systému – vozidlo Záchranné služby Zlín – 4 osoby
zásahové vozidlo HZS Zlínského kraje – 5 osob
jednotlivé složky Policie ČR – Obvodní oddělení Otrokovice, pyrotechnik,

kriminální služba, dopravní policie – 10 osob
členové Jednotky SDH Tlumačov – 5 osob
na evakuaci a servisní činnosti za zřizovatele se podílelo 5 osob
- situaci na místě monitorovali i pracovníci z oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu
Zlínského kraje.

14. prosinec
Tlumačov – Skalka čerpací stanice – tak zní oficiální název nové autobusové zastávky, která
umožnila bezpečné nastupování a vystupování především dětem, které ji denně využívají při cestě
do školy. Vybudování, přesněji povolení a zaregistrování trvalo něco málo přes rok. Realizaci
stavby provedla firma PSVS.
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10. prosinec
Vánoční koncert připravila Základní umělecká škola Otrokovice pobočka Tlumačov v sále
budovy Kulturně informačního střediska. Vánočně laděné písně, skladby a především koledy
zahrálo 12 dětí. Hojná účast rodičů a příbuzných, bouřlivý potlesk byl pro účinkující, spolu se
sladkým překvapením, velkou odměnou.
17. prosinec
V budově Kulturně informačního střediska se uskutečnilo řádné zasedání Zastupitelstva obce
Tlumačov. Bylo zahájeno minutou ticha jako pietní vzpomínka na člena zastupitelstva pana
Miroslava Skopal-Procházku, který zemřel 1.12.2008.
Dalším bodem zasedání bylo schválení konání místního referenda v souvislosti
s majetkoprávním zajišťováním pozemků potřebných pro stavbu protipovodňových hrází. Místní
referendum se uskuteční dne 6. března 2009.
Dále bylo projednáno a schváleno rozpočtové provizorium pro obec Tlumačov na I. čtvrtletí
roku 2009.

Vánoční slovo starosty obce
„Adventní čas nezadržitelně signalizuje, že se letošní rok blíží ke svému konci, a řada z nás si
zpětně vybavuje události a okamžiky, které zůstaly v paměti spojené s uplynulým rokem.
Myslím si, že rok 2008 bude pro naši obec a její občany z dlouhodobého hlediska určitý
milník. A to z toho důvodu, že v tomto roce byly zahájeny dvě stavby, které mají pro Tlumačov
strategický význam a budou, předpokládám, že pozitivně, ovlivňovat kvalitu života v naší obci na
dlouhá desetiletí.
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Jedná se o realizaci prvních dvou etap vodohospodářské investiční akce Odkanalizování obce
Tlumačov a druhou zásadní stavbou je Rychlostní komunikace R55 úsek Skalka – Hulín, kterou je

dotčena zejména východní část katastru obce. Třetí důležitá stavba, jejímž předmětem má být
výstavba protipovodňových hrází, je zkomplikována nesouhlasným přístupem některých vlastníků
pozemků k prodeji budoucí stavbou dotčených částí pozemků.
Všechny tyto stavby představují několikaletou přípravu, desítky ba stovky jednání a úsilí
několikačlenného týmu jak po stránce technické specifikace projektu, tak a to především po
stránce zajištění potřebných finančních zdrojů na realizace.
Možná právě v adventním poklidném čase, při posezení s rodinou či přáteli, je vhodná
příležitost k zamyšlení se, jak a kam se naše obec vyvíjí a jak se měníme i my, občané Tlumačova.
Jestli nás globalizace a komerce neovlivňuje až přespříliš nebo jestli se dokážeme občas zastavit a
s pokorou vyhodnotit své životní postoje a priority.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2009 hodně
zdraví, optimismu a pevnou víru v sama sebe.“

Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce Tlumačov

Míra nezaměstnanosti činila v Tlumačově k 31. prosinci 5,51%, což představovalo 68
dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj - 6,13%, ČR – 5,96%.
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Počasí
Začátek měsíce bylo chladno, ale přes den slunečno. Objevovaly se ranní mlhy a teplota přes
den vystoupila na 6°C – 9°C. Noci byly chladné – kolem bodu mrazu. V polovině měsíce se ještě
více ochladilo, začaly dešťové přeháňky, které přecházely ve sněhové. Na Štědrý den odpoledne
začalo sněžit, pravé Ladovy sněhové vločky, které se snášely a vytvářely vánoční atmosféru, však
dlouho nevydržely. Byla to pouhá přeháňka. Vánoční svátky bez sněhu, ale s ochlazením a silným
větrem. Koncem měsíce dosáhly teploty v noci a nad ránem až –10°C, přes den – 3°C. Mrazivé
dny. Silvestr nás vítal zamračeně, větrně a s – 4°C přes den.

- 86 -

Matrika
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2008
Počet cizinců přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2008
Z celkového počtu obyvatel – počet mužů
počet žen
Průměrný věk obyvatelstva
Průměrný věk mužů
Průměrný věk žen

2474
26
1244
1230
40,3
39,3
41,4

Počet narozených dětí
35
Počet zemřelých občanů
27
V roce 2008 se přihlásilo k trvalému pobytu
73 občané
V roce 2008 se odhlásilo z trvalého pobytu
59 občanů
V roce 2008 byly v Tlumačově uzavřeny 4 sňatky, všechny občanské, žádný církevní.
Z údajů je možno vyčíst dvě skutečnosti a to: Tlumačov má nejvyšší počet obyvatel za posledních
10 let. V tomto roce se narodilo nejvíce dětí za uplynulých 10 let. Jako další zajímavost je možno
uvést fakt, že v naší obci evidujeme trvalý pobyt u 26 cizích státních příslušníků.
Významná životní jubilea:
90 let – Ředina Zdeněk
92 let – Stejskal Josef
93 let – Sukaná Marie
93 let – Stašek Vladimír
94 let – Sácký Matěj – nejstarší muž
98 let – Horká Marie
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98 let – Zapletalová Vojtěška – nejstarší občanka
Zlatou svatbu oslavili:
Manželé Antonín a Vlasta Kunčarovi, Švermova ulice.

Kulturně informační středisko Tlumačov
Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Základ excelu
Internet a e-mail
Střípky ze všech kontinentů – putovní misijní výstava
Masopustní košt pálenek
Masopustní zvyky, ostatky, fašank – výstava
Vše o ženách – divadelní představení
Výstava Domu dětí a mládeže Sluníčko
Obecní ples
Na Novém Zélandu – beseda se spisovatelem
Velikonoční zastavení
Noc s Andersenem
Základy PC
Slavíme Den Země
Jarní besídka žáků ZUŠ Otrokovice pobočka Tlumačov
Písničkové hity a evergreeny – skupina Návraty
Stavění májky
Jarní očista těla – přednáška
Návštěva knihovny – žáci ZŠ a MŠ
Kácení májky
Výstava dřevěných plastik a obrazů
Červnová hanácká slavnost
Pasování prvňáčků na Malé čtenáře
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Září:
Říjen:

Listopad:

Prosinec:

Snadnější návrat do zaměstnání – přednáška
Budapešť – zájezd
Výstava k 90.výročí vzniku samostatného Československa
Slavnostní podvečer k 90.výročí vzniku samostatného Českolslovenska
Vydání knihy Tlumačov
PC kurzy – základy wordu
Bazárek dětského oblečení
Posezení s písničkou – Návraty
Nový Zéland s Jiřím Márou – přednáška
Martinské hody
PC kurzy – základy excelu
Jak se úspěšně připravit k výběrovému řízení
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Výstava obrazů B.Kristýnka
Páteční podvečer s vážnou hudbou FBM Zlín
Vánoční koncert žáků ZUŠ Otrokovice pobočka Tlumačov

Rozpočet obce Tlumačov na rok 2008
22 345 00.-Kč
1. Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí
Správní a místní poplatky vybírané obcí
2. Nedaňové příjmy
4 045 00.-Kč
Nájemné, vstupné, půjčovné, služby, pokuty, úroky
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3.Kapitálové příjmy
Prodej pozemků
4.Přijaté transfery
Příjmy celkem
5. Běžné výdaje
Oprava místních komunikací
Dopravní obslužnost
Neinvestiční příspěvky MŠ
Neinvestiční příspěvky ZŠ
KIS
Dotace neziskovým organizacím
Vývoz kontejnerů a popelnic
Veřejná zeleň
Dům s pečovatelskou službou
6. Kapitálové výdaje
Nové chodníky v obci
Nová sekačka
Nové prostory pro DDM Sluníčko

1 250 000.-Kč
507 000.-Kč
28 147 000.-Kč
21 492 000.-Kč
215 000.-Kč
123 000.-Kč
457 000.-Kč
2 773 000.-Kč
1 673 000.-Kč
120 000.-Kč
1 100 000.-Kč
1 465 000.-Kč
418 000.-Kč
5 528 000.-Kč
2 800 000.-Kč
100 000.-Kč
500 000.-Kč

Rekonstrukce technického areálu
Regulace VO + nové vedení
Koupě pozemků
Projektová dokumentace
Výdaje celkem
7. Financování

600 000.-Kč
180 000.-Kč
200 000.-Kč
150 000.-Kč
27 020 000.-Kč
-1 127 000.-Kč
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Odkanalizování obce Tlumačov
Téměř po deseti letech intenzivního úsilí a přípravných prací ze strany obce byla počátkem
června zahájena první etapa odkanalizování Tlumačova. Investiční akce Odkanalizování obce
Tlumačov řeší výstavbu nových a rekonstrukce stávajících nevyhovujících kanalizačních řadů v obci
se vzájemným propojením a přečerpáváním odpadních vod výtlačným systémem do kanalizačního
potrubí v Otrokovicích (lokalita Štěrkoviště) s následným odvodem splaškových vod na ČOV.Stavba
je z provozních a realizačních důvodů rozdělena na 3 etapy s tím, že jako celek bude sestávat z 6
čerpacích stanic a více jak 10,5 km kanalizačního potrubí.
První etapa obsahuje stavbu čerpací stanice č.2 v lokalitě ulice Dolní a čerpací stanice Skály
včetně podchycení stávajících kanalizačních vyústění – Metlov, jižní část ulice Dolní, hřebčinec a část
Skal a výtlačnou kanalizaci podél komunikace I/55 do Otrokovic, v celkové délce 2,77 km.
Základní údaje:
• zahájení stavby od 2. června 2008
• ukončení stavby do 30. listopadu 2008
• celkový investiční náklad stavby 23,4 milióny Kč
• investor Moravská vodárenská, a.s. – provozovatel vodovodů a kanalizací v okres Zlín
• zhotovitel – stavební společnost RISMONT, s.r.o. Zlín
Druhá etapa obsahuje stavbu čerpací stanice č.1 v blízkosti fotbalového hřiště, nové kanalizační
potrubí podél Mojeny až po úroveň budov základní školy (délka kanalizačního potrubí cca 900m),
napojení školy ( 34 m ), kanalizační řady v ulici Kvasická (192 m), náměstí Komenského (203 m),
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Dolní (140 m), Nádražní (ulička 100 m), Sokolská (202 m), kanalizační potrubí přes park k nádraží
(220 m), Jiráskova (145 m), mezi ulicí Jiráskova a Švermova (265 m) a odkanalizování lokality U
Trojice (u garáží 149 m). Po realizaci 2. etapy, která má být dokončena do poloviny roku 2009, by
mělo být více jak 75% obyvatel obce Tlumačov napojeno na ČOV Otrokovice.
Základní údaje:
• zahájení stavby od 15. října 2008
• ukončení stavby do 30. května 2009, celkový investiční náklad stavby 43,9 miliónů Kč
• investor Vodovody a kanalizace Zlín a.s., vlastník vodárenské infrastruktury v okrese Zlín
• zhotovitel stavební společnost SMO, a.s. Otrokovice.
K řešení budou zbývat domácnosti v ulicích Masarykova, Dr.Horníčka, Krátká, Mánesova, Zábraní,
Přasličná, J.Žižky a zástavba u rybníčka v ulici Kvasická. Odkanalizování těchto lokalit představuje
třetí etapu, na kterou se v současné době připravují podklady pro zajištění financování prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí – strukturální fond Evropské unie.

Jak se stavělo v Tlumačově v roce 2008
Stavební povolení:
rodinné domy – novostavby
přístavby, vestavby, nádstavby
ostatní (přístřešky, bazény aj.)

4
4
3
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dopravní stavby – R55 (přeložky)
9
průmyslové objekty – novostavby
1
přístavby, vestavby, nádstavby
6
inženýrské sítě
2
ostatní stavby – bazény, přístřešky
1
přípojky inženýrských sítí
3
oplocení
4
ostatní
3
dodateční povolení staveb
6
povolení – studny
6
povolení – odpadní vody
3
Kolaudační rozhodnutí a souhlasy:
rodinné domy – novostavby
3
přístavby, vestavby, nádstavby
1
ostatní (přístřešky, bazény)
3
dopravní stavby – komunikace
3
průmyslové objekty – novostavby
1
přístavby, vestavby, nádstavby
5
ostatní stavby – oplocení, zpevnění plochy
2
přípojky inženýrských sítí
3
ČOV, kanalizace
2
A nyní podrobněji. Zkolaudované novostavby v tomto roce – rodinný dům č.p. 881 U Trojice
(Prček), rodinný dům č.p. 884 U Trojice (Hánovi), rodinný dům č.p. 882 U Trojice (Fryštačtí).
Investor – Obec Tlumačov
ZTV Tlumačov U Cementárny – veřejné osvětlení
121 000.- Kč
Úprava suterénu základní školy
622 000.- Kč
Rekonstrukce dílen – I. etapa
1 399 000.-Kč
Oprava chodníku ul. Dolní, úsek č.1
1 822 000.-Kč
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Oprava chodníku v ul. Dolní, úsek č.2
986 000.-Kč
Oprava chodníku v ul. Dr.Horníčka
133 000.-Kč
Autobusová zastávka a chodník – Skály
158 000.-Kč
Investor – cizí subjekt
Tlumačov, T4 obchod, rekonstrukce – E.ON a.s.
Úpravy restaurace Černý kůň – manželé Kotrbovi, Napajedla
Přemístění drtící linky – stavební úpravy –Dura-Line CT, Tlumačov
Přístavba a provozovny V Print Skály – V Print Skály, Tlumačov
Přístavba haly Finnforest Skály – Finnforest, Tlumačov

Obec Tlumačov vlastní několik bytových domů s 47 bytovými jednotkami, které pronajímá. Ty
se obsazují dle pořadníku uchazečů o byty, schvalovaného Radou obce Tlumačov dvakrát ročně.
Byt o velikosti 1 + 1
10 uchazečů
2+1
7 uchazečů
3+1
3 uchazeči
DSPS
10 zájemců

Budou v Tlumačově protipovodňové hráze?
Obec Tlumačov byla v červenci 1997 zasažena „stoletou respektive tisíciletou“ povodní a od
toho roku obecní úřad zajišťuje a připravuje realizaci protipovodňových hrází, jenž by ochránily
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zastavěnou část obce v zátopové oblasti. Projektová dokumentace řeší stavbu převážně sypaných hrází
v délce 3,2 km, kterou bude dotčeno 155 pozemků.
Od roku 2006 deklaruje Povodí Morava, s.p. připravenost zafinancovat přípravné práce a
stavbu protipovodňových opatření v k.ú. Tlumačov, které se předpokládají v částce vyšší jak 80 mil.
Kč. K termínu 9/2008 bylo prostřednictvím akceptace Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany
vlastníků pozemků zajištěno cca 84% budoucí stavbou trvale dotčených pozemků. Tito vlastníci
souhlasili s prodejem částí pozemků minimálně za cenu 82,78 Kč za metr čtvereční. Ostatních 17
spoluvlastníků požaduje vesměs vyšší cenu než byla nabídnuta ze strany Povodí Moravy, s.p., a to
konkrétně 150 Kč – 800 Kč za metr čtvereční nebo jiné podmínky kupní smlouvy jako například
odkup celého pozemku nebo rychlou úhradu kupní ceny.
V případě, že nebudou majetkoprávně zajištěny pozemky pro stavbu hrází ve 100% míře,
nebude moci býti vydáno stavební povolení a finanční prostředky, určené na tuto stavbu budou
použity v jiných lokalitách. Povodí Morava požádalo, aby se Obec Tlumačov vložila do problematiky
zajišťování pozemků a případně, aby části pozemků od vlastníků za vyšší ceny vykoupila a následně
poskytla Povodí Moravy za cenu standardní ustavenou znaleckým posudkem (82,78.-Kč).
Zastupitelstvo obce muselo uvažovat:
• zdali z důvodů zachování a udržení reálnosti budoucí stavby obec přistoupí na odkup pozemků
od těch vlastníků, kteří požadují vyšší cenu, čímž budou finančně i morálně postiženi ti
vlastníci, kteří prodali pozemky za nižší ceny
• zda z veřejných zdrojů – rozpočtu obce – uhradí požadované kupní ceny těm vlastníkům, kteří
požadují vyšší cenu
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v případě, že obec nevstoupí do jednání s vlastníky pozemků a pozemky potřebné pro stavbu
protipovodňových hrází nebudou ve 100% výši zajištěny, tak je vysoká pravděpodobnost, že
finance ve výši 80 mil. Kč budou přesunuty do jiných oblastí. Tím pádem nebude mít obec
Tlumačov, respektive její obyvatelé, ochranu před povodněmi.
I když obec vykoupí potřebné pozemky, tak určité riziko představuje 8 pozemků, u kterých
není dosažitelný vlastník a u kterých probíhá nebo by mělo probíhat dědické řízení.
Právě z těchto důvodů výše uvedených plánuje Zastupitelstvo obce Tlumačov vyhlásit
referendum a prostřednictvím referenda chce obdržet od občanů mandát, jak postupovat dále.
V referendu budou moci všichni občané Tlumačova formou hlasování sdělit svůj názor na popsanou

problematiku. Dle návrhu a doporučení Rady obce Tlumačov by se místní referendum mělo uskutečnit
v pátek, dne 6. března 2009 od 10 hod. do 20 hod. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17.
prosince schválilo konání místního referenda.

Komunální odpad
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu je v Tlumačově založen na několika článcích, mezi které patří:
• sběrný dvůr – ulice Zábraní
• 7 tzv. sběrných hnízd rozmístěných po obci, které sestávají z kontejnerů na PET lahve,
papír, barevné a bílé sklo
• v termínu 1x za 14 dnů vyprazdňování sběrných nádob – popelnic o objemu 110-120 litrů
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aktivní přístup v oblasti zpětného odběru, zařízení a spolupráce se společnostmi Asekol,
Elektrowin a Ekolamp
Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu – 2008
• výdaje za komunální a nebezpečný odpad – 1 234 779.-Kč
• příjmy za poplatky (400 Kč /osoba/rok) celkem – 996 252.-Kč
• příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom, Asekol, Metalšrot) – 146 791.-Kč
Množství vytříděného odpadu a odpadu uloženého na skládce (v tunách):
Nápojový karton
0,230 t
Papír
66,075 t
PET lahve
7,101 t
Sklo barevné
19,96 t
Sklo bílé
11,69 t
Kovy
16,04 t
Celkem vytříděný odpad
123,096 t
Směsný a vytříděný odpad
614,83 t
Množství vytříděného nebezpečného odpadu (v tunách):
Eternit
12,6 t
Oleje
0,4 t
Injekční stříkačky, léčiva
0,034 t
Celkem
13,034 t
Množství vytříděného odpadu zpětný odběr (v tunách):
Pneumatiky
295 ks
Sporáky, pračky, myčky
2,175 t
Televizory, monitory
223 ks
Ledničky, mrazničky
4,625 t
Vysavače, žehličky, brusky
1,096 t
Rádia, videa, PC
2,380 t
Zářivky, výbojky
60 ks
Baterie, monočlánky
120 ks
Zdroj – evidence oddělení údržby, služeb a životního prostředí Obecního úřadu Tlumačov.

Regulace veřejného osvětlení
Od února letošního roku bylo ve většině tlumačovských ulic regulováno veřejné osvětlení
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pomocí dvou speciálních regulátorů Reverberi, které byly osazeny ke stávajícím rozvaděčům
veřejného osvětlení v ulici Švermova a náměstí Komenského.
Funkce regulátorů spočívá ve snížení napětí z 220V na 180 V, čímž dochází ke snížení
příkonu svítidel a také k nepatrnému ponížení intenzity osvětlení, ke kterému dochází v době, kdy
se předpokládá menší pohyb osob či vozidel (v čase od 21.00 do 5.00 hod.)
Z celkových pěti rozvaděčů veřejného osvětlení, je regulátor osazen na třech rozvaděčích,
které mají největší příkon – ulice Švermova a náměstí Komenského. Na těchto dvou rozvaděčích
byla spotřeba za posledních 12 měsíců ve výši 78 145 kWh, což je o 17 918 kWh méně, než
v uplynulém období, kdy regulace nebyla prováděna. Při platných cenách elektrické energie to
představuje částku cca 45 tisíc Kč. Za celý rok jsme spotřebovali v Tlumačově elektrickou energii
související s veřejným osvětlením v celkovém množství 112 395 kWh, a to znamená úhradu
z rozpočtu obce v celkové výši 310 000 Kč ve prospěch společnosti E.ON,a.s.

Základní škola
Ve školním roce 2007 – 2008 navštěvovalo školu celkem 198 žáků, z toho I.stupeň 107 žáků
v pěti třídách, II.stupeň 91žák ve 4 třídách. 30 žáků navštěvovalo 1 oddělení školní družiny.
Vzdělávací programy školy:
Základní škola – I.stupeň 2. –5. ročník 89 žáků
II.stupeň 7. – 9. ročník 69 žáků
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Škola zdravého životního stylu – I.stupeň 1. ročník 18 žáků
II. stupeň 6. ročník 22 žáci
Vyučující I. a II.stupeň
14
Školní družina
1
Asistentka pedagoga
1
Správní zaměstnanci
12
Výsledky vzdělávání a výchovy
Prospělo s vyznamenáním:
I.stupeň
73 žáci
II.stupeň
40 žáků
Celkem
113 žáků
Kázeňská opatření:
Napomenutí třídního učitele
58 žáků
Důtka třídního učitele
18 žáků
Důtka ředitele školy
14 žáků
2.stupeň z chování
5 žáků
Pochvaly:
Dílčí pochvaly
70 žáků
Pochvaly na vysvědčení
15 žáků
Integrovaní žáci:
Tělesně postižení
2 žáci
Poruchy učení
19 žáků
Poruchy chování
5 žáků
Přijetí žáků na gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště:

Gymnázium 6leté
Gymnázium 4leté
Střední odborné školy
Střední odborná učiliště

2 žáci
1 žák
11 žáků
5 žáků

Školní jídelna připravuje
Celodenní stravování pro děti MŠ
Pro zaměstnance školy

50 - 70 obědů
20 - 30 obědů
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Pro žáky školy
160 - 180 obědů
Cizí strávníci (zaměst. obce a MŠ, DPS, důchodci) 70 - 80 obědů
Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Robert Podlas – ředitel školy, Mgr. L.Jirušková – zástupce ředitele, Mgr.L.Odložilíková,
Mgr.J.Šicová, Mgr.I.Desenská, Mgr. P.Kolaříková, pí.uč.R.Pospíšilová, Mgr.E.Vašáková,
BaC.K.Ředinová, Mgr.L.Zichová, Mgr.J.Slováková, Ing.R.Dupalová, Mgr.Z.Ježíšková,
Mgr.V.Vajďák, vychovatelka Z.Hlaváčová a M.Janoštíková – asistentka pedagoga.
Školská rada:
Předseda: RNDr. V.Drbal – za zřizovatele
Členové: Mgr. R.Huráň – za zřizovatele
pí J.Zaoralová – za rodiče
Ing. L.Huráňová – za rodiče
Mgr. L.Odložilíková - za školu
Mgr. L.Jirušková – za školu
V SRPDŠ při ZŠ došlo k personálním změnám, které souvisely s přijetím nových členů výboru.
Funkce předsedy byla ve školním roce 2007 –2008 neobsazena.
Rekonstrukční zásahy:
• komplexní rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně
• vybudování další učebny I.stupně za skladu nábytku
• dílčí zásah do topného systému, zejména vytápění školní jídelny
• malby a ozdravné nátěry
• rekonstrukce interiéru učebny hudební výchovy včetně nového nábytku
• přípravné práce pro zřízení projekční místnosti – učebny pro výuku žáků II.stupně
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V Print s.r.o.
Firma sídlí v katastru obce Tlumačov na Skalách. Ředitelem je pan Vladimír Vích. Firma
V Print byla založena v roce 1997. V – jako všestranný, print – je anglicky tisk. Po předcházejícím
působení v Otrokovicích, firma na jaře 1998 přesídlila do Tlumačova – Skály. Z budov mateřské
školy, pohostinství a obchodu se postupně stalo sídlo tiskařské firmy.
Hlavní technologií je manuální a poloautomatický sítotisk, kvalitní velkoplošný digitální a
tamponový tisk. Co to vlastně sítotisk je? Jde o protlačování barvy pomocí stěrky skrz propustná
místa sítotiskové šablony. Tato šablona je složena za syntetické tkaniny, tzv. síťoviny.
Zákazníkovi firma nabízí zpracování pro tisk včetně grafických návrhů, tisk na různé druhy
materiálů (papír, plechy, polyester), potisk panelů, velkoplošný sítotisk, digitální tisk, reklamní
polepy, informační systémy a jiné dle přání zákazníka. Firma postupně doplňuje výrobní proces o

další stroje, rozšiřuje budovy firmy. S rozšiřující výrobou souvisí i počet zaměstnanců.
Z původních 6 je jich dnes kolem 40, pracující na jednu směnu. Z Tlumačova (i ze Skal) zde našlo
zaměstnání 20 občanů. V pracovním kolektivu mírně převažují ženy, věkový průměr je nízký – 30
–35 let. Z nedostatku zajištění hromadné dopravy do této části Tlumačova, firma řeší dopravu
zaměstnanců firemními automobily.
Firma V Print sponzorsky také podporuje spolky a organizace v obci.
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Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.
Kořeny společnosti sahají do konce padesátých let minulého století, kdy firma byla založena
pro potřeby stavebních prací hlavního města Prahy. Během následujících let se z původně malé
komunální firmy, později státního podniku, stala v roce 1992 akciová společnost.
V polovině roku 2001 byl založen nový závod na Moravě – odštěpný závod Morava
s prozatímním sídlem v Napajedlích, který se v březnu 2005 přestěhoval do svého vlastního, nově
vybudovaného sídla v katastru obce Tlumačov, na Skalách.
Firma provádí kompletní výstavbu a rekonstrukce mostních, vodohospodářských a dopravních
staveb včetně výroby a pokládky asfaltových vozovek. Mezi úspěšně dokončené akce patří např.
oprava silnice č.I/55 Hulín – Tlumačov, chodníky v Tlumačově, průtahy, cyklistické stezky,
obchvaty na různých místech Moravy. V současné době společnost realizuje R 55 Skalka – Hulín.

Stodůlka – Továrna na kolečka
Kolečka se vyrábějí v Tlumačově už od roku 1950. Byl jimi zásobován celý československý
trh, Maďarsko a tehdejší Sovětský svaz. Vyrábělo se až 500 kusů koleček denně. Po roce 1989
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závod vyměnil několik vlastníků. V roce 1995 továrnu koupil pan Petr Stodůlka se svým otcem a
k dnešnímu dni nese i jeho jméno.
Kolečka se exportují do celé republiky, zásobuje se jimi Baumax, Obi, Hornbach, ale také se
dodávají přímo stavebním firmám. Vyváží se na Slovensko, Ukrajinu, Rusko, Slovinsko,
Makedonii. K distribuci používá závod své 3 kamióny, ale využívá i vlakovou dopravu.
V minulém roce byla kvalita koleček zlepšena – pozinkovaný rám, celozinková plná nebo foukací
kola, kolečka s plastovými korbami pro hospodářské účely. Za jednu směnu se vyrobí 300 kusů
koleček.
Rok po koupi kolečkárny se Stodůlkovi stali vlastníky i hračkárny. Tlumačáci ji znají pod
pojmem Tofa. Původní zakladatel, majitel a později i ředitel provozovny byl pan Zajíc. Krátce po
znárodnění se firma jmenovala Hamiro, pak přešel závod pod národní podnik Tofa Semily. Tento
název se udržel až do roku 1996. Hračkárnu potřebovali majitelé jako skladovací prostory a
k dalšímu rozšíření výroby – začali vyrábět lopaty, rýče, vidle, lešenářské kozy, prohazovací síta.
Hračky se vyrábějí stále, ale v omezeném množství – na výrobu dřevěných hraček spotřebují
ročně cca 300 metrů čtverečních dřeva. Lidé znají především houpací kohouty, tabule, divadélka.
Další pokračování výroby hraček je velmi složité, protože je zde velká konkurence z Číny. Za rok
firma vyrobí hračky v objemu 8 mil Kč a kolečka za 50 mil. Kč.
V současnosti pracuje ve firmě asi 60 zaměstnanců, z toho polovina je z Tlumačova.
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Firma KOKK
V roce 2005 se v Tlumačově na ulici Masarykova objevila nová firma KOKK (krbové
obklady, krbová kamna), která se pod vedením pana Pavla Baďury zabývá prodejem a instalací
krbových kamen a stavbou zděných krbů a kachlových kamen. Firma vznikla v roce 1991, ale už o
čtyři roky později začala stavět kamna a krby i v zahraničí.
Kamnařina zanikla v České republice někdy v 50. letech a kromě pár kamnářů důchodového
věku zde nebyl +, kdo by toto řemeslo ovládal. Proto pan Baďura založil živnost a společně se
stejně zapálenými lidmi založil cech kamnářů, kterému se podařilo znovu vzkřísit učební obor
kamnář.
V dnešní době tvoří asi 90 % produkce firmy kachlová kamna, zbytek designové krby. Na
základě objednávky postaví super moderní kamna i kachlová kamna ve stylu našich babiček.
Každý kus je originál a v průměru zhotoví jedny kachlová kamna během 7 – 14 dnů. Stavební
materiál dováží z českých keramiček nebo ze zahraničí. Kachlová kamna firma dělá z 95 % pro
novostavby.
Tlumačovský živnostník P.Baďura se stal vítězem krajského kola Makro Živnostník roku
2008 a v celostátním kole se umístil na 9. místě. Patří tedy do TOP 10 živnostníků v České
republice. + nikdo
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Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov
Členská základna SDH měla k 31.12. 41 členů, z toho dospělí 36 členů a mládež 5 členů.
V současné době mají ještě nejmenší mladé hasiče, většinou předškolního věku - 10, kteří se učí
pod vedením M. Žáka a Š. Hrtúse.
Výbor pracuje ve složení:
starosta – Jan Šnajdr, místostarosta a kronikář – Jaroslav Němec, velitel – Václav Machovský,
jednatelka – Ivana Maťašová, zástupce velitele – Roman Šnajdar, revizní a kontrolní komise –
Vladimír Šnajdr, pokladník – Otto Šnajdr st., vedoucí mládeže – Milan Žák.
Zásahová jednotka SDH měla k 31.12. 14 členů. Velitelem jednotky je Roman Šnajdar,
zástupce velitele Václav Machovský. Členové jednotky jsou pravidelně proškolováni dle plánu
odborné přípravy. Řidiči – strojníci se zúčastňují pravidelného školení řidičů. Přeškolení velitele
jednotky, velitelů družstev a přeškolení strojníků je prováděno v kategorii JPOV jednou za pět let.
V rámci fyzické přípravy se členové zúčastňují soutěží v požárním sportu. Letos se zúčastnili 14
soutěží. Zvítězili v okrskovém kole. Mezi výraznější úspěchy patří 6.místo ze 16 družstev na
pohárové soutěži v Ludslavicích a 4.místo z 21 družstev na noční soutěži v Karolíně. K fyzické
přípravě v zimním období využívají členové tělocvičnu základní školy.
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Zásahy JSDH Tlumačov v roce 2008
16. květen
námětové cvičení – firma Stodůlka
10. červen
požár trávy – směr Kurovice
19. červenec
požár trávy – podél železnice – směr Záhlinice
11. srpen
požár stohu – Vrbka
30. září
požár kontejneru – firma Metalšrot

4. listopad
požár trávy – naproti benzinové stanice – směr Hulín
5. prosinec
technická pomoc – nahlášena bomba v budově Základní školy Tlumačov
Ve všech případech dodržela naše jednotka stanovený časový limit pro výjezd – 10 minut.
Sbor uspořádal v tomto roce 2 soutěže v požárním sportu. V květnu okrskovou, v srpnu již
tradiční noční soutěž o Putovní pohár Mikroregionu Jižní Haná. V květnu se podílel ve spolupráci
s Kulturně informačním střediskem na kácení máje, v červnu na Dětském dni. V říjnu byl na
hasičské zbrojnici Den otevřených dveří, v listopadu byla uspořádána Martinská zábava a členové
sboru se podíleli na slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
V tomto roce podali hasiči žádost na hasičský záchranný sbor ve Zlíně na nové zásahové
vozidlo. Obdrželi kladnou odpověď a po schválení Zastupitelstvem obce Tlumačov dojde
k převodu vozidla Karosa CAS k25 L101. Fyzicky se vozidlo bude přebírat v lednu 2009 a po
nutných úpravách bude sloužit k potřebám zásahové jednotky.
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Revitalizace parku ulice Sokolská
Obec Tlumačov připravovala v tomto roce projekt s názvem Revitalizace parku ulice
Sokolská, jehož součástí bude komplexní řešení obnovy parku spočívající v návrhu zahradních a
sadových úprav zeleně, drobného inventáře a vytvoření odpočinkových míst pro všechny
generace. V současnosti rozpracovaná projektová dokumentace zahrnuje:
•

odstranění bývalé požární nádrže a návrh odpočinkového místa s posezením (lavičky,
terasy)
• zachování tanečního parketu s vybudováním nového altánu
• vytvoření plochy pro volnočasové aktivity mládeže
• zachování hlavních tras chodníčků +osvětlení
• novou výsadbu zeleně
Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Garant Otrokovice ve spolupráci se společností
Arvita Ps.s.r.o. Na realizaci díla obec předpokládá v prvním čtvrtletí příštího roku podat žádost o
dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava a v případě kladného posouzení
žádosti se plánuje na období 10/2009 – 04/2010.

Dům dětí a mládeže Sluníčko
Ve školním roce 2007–2008 v Domu dětí a mládeže Sluníčko, středisko Tlumačov, pracovalo
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25 zájmových kroužků pod vedením 12 externích a 2 interních pracovníků. Kroužky DDM
navštěvovali 293 členové, kteří byli nejen z Tlumačova, ale i okolních měst a vesnic. V tomto roce
připravily pracovnice DDM celkem 54 akce, na kterých se zúčastnilo celkem 4070 účastníků
z Tlumačova a okolí. A zde jsou jen některé:
Prázdninový Halloween
Výtvarná soutěž – Nej.. sluníčko
Den bez úrazu
Velikonoční dílny
Keramická dílna
Tvoření pro maminky
Aerobikové nocování
Vánoční dílny
Polštářkování
Hulínský Oskar
Vystoupení na plese ZŠ
Malování na hedvábí

Vánoční zvonek
Mikulášská nadílka
Soutěže v aerobiku
Výtvarná soutěž – kapřík

Dětský den
Přehlídka pódiových skladeb
Turnaj Magic
Tvořivá odpoledne

Webové stránky obce
Historie tlumačovských internetových stránek se začala psát v roce 2000.Tehdejší stránky byly
pouze neoficiální a nesly název Tlumačovský zpravodaj. Dalším milníkem v historii stránek byl
rok 2000, kdy se stránky staly oficiálními a dne 19.září 2000 byla zaregistrovaná doména
www.tlumacov.cz. S registrací tohoto doménového jména to nebylo tak jednoduché. Toto jméno
bylo již obsazeno ze spekulativních důvodů jistou společností a pokud se zadalo před rokem 2000
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do prohlížeče adresu www.tlumacov.cz., tak se objevily stránky, na kterých bylo nabízeno
drogistické zboží a parfumerie. Doménu bylo nakonec možno odkoupit pro obec Tlumačov a
užívat. Dne 2.prosince 2002 pak byly stránky Tlumačovského zpravodaje nahrazeny stránkami
s novým vzhledem na adrese www.tlumacov.cz.
Celý následující rok 2003 byl věnován získávání informací a materiálů prezenčního charakteru
a zvýšení aktuálnosti stránek. Toto snažení bylo završeno získáním 3.místa v krajském kole
soutěže o Zlatý erb v roce 2004. Již tehdy se mi začalo jako webmasterovi stránek, scházet stále
více informací, které bylo potřeba aktuálně publikovat na webu. Navíc byla obcím uložena
zákonná povinnost uveřejňovat dokumenty na elektronické úřední desce. Proto přišel další
důležitý milník internetových stránek v podobě tvorby a vývoje redakčního systému stránek. Ten
umožňuje publikovat informace, zprávy, aktuality, hlášení místního rozhlasu, dokumenty na
úřední desce dalším osobám – redaktorům.
Souběžně s vývojem redakčního systému v roce 2005 byl zcela přepracován „kód“ stránek, a
stránky přizpůsobeny moderní technologii podle doporučení tehdejšího Ministerstva informatiky
ČR. Byl vytvořen taky nový vzhled stránek. Správnost provedených změn byla potvrzena pro
někoho možná nečekaným, ale dle hodnocení odborné poroty, přesvědčivým 1.místem
v celostátním kole soutěže o Zlatý erb 2006.
Stránky se ale měnily dál. Změny zlepšily komfort práce redaktorů, rozšířily jejich možnosti
publikování informací, fotografií, dokumentů. Byl přidán nový alternativní vzhled stránek,
vylepšena fotogalerie. Stránky byly upraveny pro širokoúhlé monitory a upraveny pro možnost

- 109 -

prohlížení v mobilních zařízeních, telefonech apod. Všechny tyto změny ale přispěly k zopakování
vítězství, tj. 1.místa v soutěži o Zlatý erb 2008. Stránky se tak staly nejlepšími v České republice
v kategirii obcí podruhé.
„Chtěl bych zdůraznit, že stránky určitě neděláme pro vítězství v soutěžích. Občan a
návštěvník stránek je vždy na prvním místě a případné úspěchy v soutěžích bereme jako ocenění
naší snahy a potvrzení správného směru při správě obecních stránek. I nadále chceme v tomto
nastoleném trendu pokračovat a přinášet občanům a dalším návštěvníkům stránek aktuální a
pravdivé informace o naší obci a co nejlépe prezentovat obec celé internetové veřejnosti. Naší
hlavní snahou je aktuálnost a serióznost informací bez bulvárních senzací a bezpředmětných
anonymních diskusí a dohadů. To vám mohu slíbit nejen za sebe, ale zcela jistě za celý
dvanáctičlenný redakční tým webových stránek.“
Ing. Jan Rýdel, správce www.tlumacov.cz

Farnost Tlumačov
V tomto roce byly provedeny 3 křty dětí do jednoho roku, 10 biřmování, 500 svatých
přijímání. Bylo uskutečněno 28 pomazání nemocných, z toho 26 uděleno při společné bohoslužbě
a 2 udělena jednotlivě. Počet pohřbů 8, z toho 6 do země a 2 kremace. Proběhlo celkem 53
nedělních mší svatých ve farním kostele, při obvyklé návštěvě 80 věřících. Společenství dospělých
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jedna skupina s knězem a 12 dospělých. Náboženství navštěvovalo 9 dětí.
Začátkem ledna se konala besídka dětí u jesliček. Tříkrálovou sbírku organizovala místní
pobočka Charity sv. Anežky. V červnu udělil Monsignore Jan Graubner, olomoucký arcibiskup,
svátost biřmování deseti biřmovancům. Před přijetím svátosti předcházela roční duchovní
příprava, kterou vedl Páter Vavřinec Černý. Šest dětí přijalo první svaté přijímání. Byl uspořádán
poutní autobusový zájezd na sv. Hostýn u příležitosti arcidiecézní pouti rodin a dětské pouti.
V červenci se konal v kostele sv. Martina tradiční koncert duchovní hudby Musica da Chiesa
v podání T.Najbrta a P.Mgr. J.Konečného. Zde zazněly skladby převážně barokních autorů na
historické hudební nástroje. V prosinci to byl adventní koncert „Hudba v srdci, srdce na dlani“,
zazněly středověké koledy z celé Evropy v podání souboru Alchymisté z Otrokovic.
V průběhu roku probíhala na faře 1x měsíčně setkání seniorů v rámci „Hnutí křesťanů třetího
věku“, které se traduje od roku 1998 a jehož animátorka je MUDr. Ludvíka Juráčková – téma
„Stáří v písmu svatém“. Ženy zhotovovaly v průběhu roku ručně pletený obvazový materiál pro
misie – nemocné malomocenstvím. Slavnostní bohoslužby v kostele provází zpěvem Schola pod
vedením paní Fajkusové za varhanního doprovodu pana Jaroslava Kutry. Kostelník – dlouhodobě
a spolehlivě pracuje pan Jaroslav Vybíral. O květinovou výzdobu se stará paní Miroslava
Vejsadová, úklid zajišťuje paní Marie Doleželová. Několikrát do roka se svolává brigáda farníků.

- 111 -

Policie České republiky k trestné činnosti v obci Tlumačov
Trestné činy v lokalitě Tlumačov v roce 2008.
Celkem
Odloženo §159a/1tr.ř.
Ukončeno §15a/4tr.ř. – NP
Objasněnost v %
Struktura NTČ – nejzávažnější
Krádeže prosté
Krádeže vloupáním
Zpronevěra
Ohrožení pod vlivem NL – řidiči
Maření VÚR, řízení bez oprávnění
Graffiti
Neplacení výživného
Ostatní (požáry, poplašné zprávy, poškozování)
Úmrtí

37
4
15
54,5
13
2
2
4
5
2
2
3
1

Fotbal v Tlumačově
Přípravka:
Družstvo fotbalové přípravky, kterou vedli noví trenéři M.Hric a R.Dvořák, se po podzimní části
mistrovských utkání umístilo na 6.místě z 10 družstev s 15 body. Tým, který sestává z velkého počtu
mladých fotbalových nadějí, se zápas od zápasu zlepšoval, byl bojovnější a osvojoval si základní
abecedu fotbalového umění.
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Družstvo žáků:
Jako nováček v okresním přeboru si žáci vedli nad očekávání dobře. Po podzimní části se umístili
na 3. místě s počtem bodů 24.
Dorostenci:
Po celý rok 2008 se drželi na 2. místě, i když se tým potýkal s nedostatkem hráčů. Je to realita
dnešní doby, kdy chlapci ve věku 15 – 18 let nemají zájem sportovat.
Muži:
Tlumačovský A tým po podzimní části okresního přeboru vede tabulku s jednobodovým
náskokem. Na 1. místo se dostali muži díky výbornému závěru podzimu. Nejlepším střelcem týmu je
kapitán Lukáš Mudřík s 6 brankami. Na jaře příštího roku čeká fotbalisty boj o postup do 1.B třídy.

Mistr světa ve voltiži
Mistrem světa mužů ve voltiži nad 18 let se v červenci stal tlumačovský jezdec třiadvacetiletý
Petr Eim. Na brněnském Výstavišti předvedl podle poroty nejlepší akrobatické a gymnastické prvky
na cválajícím valachovi Apollovi. Německý kůň, lonžérka, která ho vede, francouzský trenér. Na
takovou sestavu vsadil český cvičenec a zvítězil. Prvenství na Mistrovství světa v Brně je jeho zatím
největším úspěchem v desetileté kariéře.
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„Splnil se mi klukovský sen. Je to úžasný pocit, který možná zažívám poprvé a naposled“, sdělil
s úsměvem tlumačovský jezdec. Není totiž jednoduché skloubit časově náročný koníček se studiem na
Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Přes týden je Petr ve škole, přičemž volné chvíle tráví
v posilovně a tělocvičně, a o víkendu trénuje na koni.

Mistři České republiky v žákovském trojboji
V listopadu se konalo v Boskovicích Mistrovství České republiky v žákovském trojboji – trojskok,
hod medicimbalem a trh soupažný. Dům dětí a mládeže Tlumačov reprezentovali také dva chlapci
z Tlumačova – Jan Navrátil a Vojtěch Buček. V kategorii nad 62 kg dosáhl nejlepšího výkonu a získal
titul Mistr České republiky Jan Navrátil. V kategorii do 56 kg se stal Mistrem České republiky
Vojtěch Buček. Družstvo, za které soutěžili oba chlapci, získalo stříbrnou příčku.

Odbíjená
Oddíl odbíjené Tělovýchovné jednoty Sokol Tlumačov měl v roce 2008 22 členy. Činnost oddílu
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probíhá v posledních letech na rekreační úrovni, žádné družstvo nehraje výkonnostní soutěž. Přesto se
členové oddílu pravidelně scházeli ke společným tréninkům. Je potěšitelné, že se podařilo panu M.
Batouškovi v kroužku odbíjené trénovat zájemce z řad dětí a mládeže. Dospělí se letos zúčastnili dvou
turnajů smíšených družstev a v letních měsících byly uspořádány 2 turnaje v plážovém volejbale.
„Plážák“ je v poslední době největším lákadlem pro tlumačovské volejbalisty. Dalším velmi důležitým
poznatkem je fakt, že se podařilo omladit členskou základnu o mladé Tlumačáky a Skaláky –
M.Pavlíka, M.Chujacovou, V.Juhaňákovou,.Košťálovou a O.Zezulu.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti pracoval letos ve složení: L.Odložilíková, H.Janoštíková,
I.Janišová,M.Pečeňová, Z.Gazdová a L.Vránová.
Nejvýznamnější činností sboru bylo vítání občánků do života – celkem 6krát. Přivítáno mezi
občany Tlumačova bylo celkem 32 dětí. Obřady provázelo vystoupení dětí z mateřské školy.
Historický spolek zapůjčil dětský hanácký kroj. Letos byly uzavřeny 4 sňatky. Členky sboru se
podílely na Červnové hanácké slavnosti a na oslavách 90.výročí vzniku Československé republiky.

Český zahrádkářský svaz Tlumačov
K 31. 12. 2008 měla organizace 97 členů. Hlavním úkolem pro tento rok bylo provést odkoupení
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technologického zařízení pálenice, jejímž majitelem byla firma Letasol Kunovice, provést revizi
tohoto zařízení a provést plynofikaci celého objektu. Po složitých jednáních za pomocí právníka se
podařilo odkoupit zařízení a následně provést nutnou revizi, po níž se přistoupilo ke generální opravě
chladiče velkého kotle a nákup malého čerpadla pro dodávku chladící vody. Byla provedena registrace
dvou studní u pozemkového fondu a byl současně zadán projekt na plynofikaci pálenice. Veškeré
přípravné práce provedli zahrádkáři svépomocí.
Pro povolení provozovat pálenici museli zahrádkáři provést zápis do obchodní činnosti, získat
povolení od ministerstva zemědělství, živnostenského odboru, registraci u celního úřadu a přihlásit
činnost pro placení daně. Na plynofikaci objektu bylo odpracováno 986 brigádnických hodin přímo a
nespočítaně konzultačních, přípravných a organizačních hodin. Je nutné se zmínit i o pomoci
Obecního úřadu Tlumačov, který poskytl finanční podporu na plynofikaci ve výši 45.000.-Kč
V letošním roce bylo v moštárně vylisováno celkem 5163 litry šťávy. Pálení bylo zahájeno 1.10. a
ukončeno 23.12. Měřidlem proteklo 7932 litry stoprocentní pálenky a bylo inkasováno 1 038 033.-Kč.
Z tohoto bylo zasláno celnímu úřadu 625 017.-Kč jako daň z vypáleného alkoholu.
V měsíci říjnu došlo k havárii vodovodní přípojky v době pálení, což byla velmi kritická chvíle.
Za vydatné pomoci obecního úřadu a zejména starosty obce Ing.J.Ševely byla tato oprava zvládnuta do
tří dnů. V době pálení velmi pomohli i tlumačovští hasiči, kteří v období nedostatku vody přispěli na
pomoc se svou cisternou.
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Zahrádkáři během roku připravili výstavu ovoce, zeleniny a květin, přednášky a uspořádali
tématický zájezd do arboreta Bystrovany a na podzimní Flóru Olomouc. Velmi náročný rok zakončili
tradičním Mikulášským posezením.

Zajímavost
K 31.srpnu 2008 v České republice skončily svou platnost hliníkové mince – padesátihaléře.
Obchodníci začali ceny zaokrouhlovat. A co jsme si mohli za padesátník koupit?
1914 – tři litry mléka, čtvrt kila másla
1924 – vuřt, rohlík a malé pivo
1934 – 10 dkg pražské šunky
1954 – malé pivo a housku
1964 – gulášovou polévku
1974 – kopeček zmrzliny nebo eskymo
1984 – Rudé právo či jiný deník
1994 – zápalky
2004 – nic
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Osmička česká
Na každý rok většinou připadne jedno skutečně významné datum, které je slušné si připomenout.
Letošní rok je však výjimečný, protože jak je všeobecně známo, naše historie se osmičkami jen hemží.
1108 – Přemyslovci vyvraždili Vršovce
1118 – v Kosmově kronice se píše o velikých povodních na Moravě
1278 – bitva na Moravském poli, kde padl český král Přemysl Otakar II.
1338 – zřízena Staroměstská radnice v Praze
1348 – vydal český král Karel IV. zakládající listinu pražské univerzity
1378 – zemřel český král Karel IV. a sním končí i zlatý věk prosperity
1458 – Jiří z Poděbrad je korunován českým králem
1518 – prví tištěná mapa Čech tzv. Klaudyánova mapa
1618 – Pražská defenestrace, začátek třicetileté války
1648 – švédské vojsko plení Prahu – Rudolfovy sbírky
1678 – začaly čarodějnické procesy na Šumpersku – Velké Losiny
1828 – založeny Vítkovické železárny
1888 – začal vycházet Ottův naučný slovník
František Křižík postavil první českou elektrárnu – Žižkov
1918 – vznik samostatné Československé republiky
1938 – Mnichovská dohoda
1948 – únorové „vítězství“ pracujícího lidu
1968 – Pražské jaro
invaze vojsk Varšavské smlouvy

- 118 To, že si připomínáme tolik výročí právě v osmičkových letech, je asi náhoda. Vývoj historie však
náhodný není.
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