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R O K   1 9 9 8 
 
 
Zasedání obecního zastupitelstva řádné č. 24 
 
 Schválení rozpočtového provizoria na rok 1998 ve výši 4.000.000.-Kč do předložení 
definitivního rozpočtu na r. 1998. Vedoucí OÚ informovala o plánovaných akcích většího rozsahu na 
tento rok. 
Rekonstrukce, zastřešení zdravotního střediska. 
Nátěr oken Sdruženého klubového zařízení. 
Rekonstrukce požární zbrojnice. 
Rozšíření skladů PHM a garáží. 
Nutné opravy v Domě služeb, střecha, nátěry. 
Rekonstrukce osvětlení na ulici B.Smetany, Zábraní, Přasličná. 
 OÚ podal žádost na příspěvek z programu Phare, jejíž kladné vyřízení by umožnilo obnovení 
šaten, soc. zařízení na fotb. hřišti, též opravu komunikací, kanalizace, inženýrských sítí na Metlově, 
Kvasické a Sportovní ulici. Pro občany postižené povodní budou ze státní dotace zakoupeny chatky. 
Byly schváleny půjčky z účelového fondu na opravu poškozených rodinných domků – dva žadatelé. 
Ing. Jonášek podal informaci o jednání komise pro rozdělování humanitární pomoci. 
 Starosta J. Horníček se obrátil s dotazem na ředitele VaK Zlín, zda mají naši občané nárok na 
slevu vodného a stočného, jelikož žijí v katastru, v němž jsou hlavní zdroje pitné vody. Žádost byla 
zamítnuta. 
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Dům s pečovatelskou službou 
 
 Bude mít 20 ubytovacích jednotek 1+1. Každá ubyt. jednotka má obývací ložnici, kuchyni, 
zádveří, koupelnu a WC. Čtyři byty budou upraveny jako bezbariérové. Celkové náklady činí 25 mil. 
Kč. Budova bude dokončena do konce června 1998. Dům pečovatelské služby je určen především pro 
starší občany, kteří jsou schopni se o sebe postarat aspoň částečně. Budou si vařit a prát. 
 
V roce 1998 vznikla publikace s názvem Malá zpráva o veliké vodě. Publikace má dvě části – 
textovou a fotodokumentační. V té první jsou zachycena fakta, která vysvětlují, jak k této přírodní 
katastrofě došlo. Druhá obsahuje téměř 5 desítek snímků amatérských fotografů. Velkou pomoc 
poskytl starosta J. Horníček, Ing. Psotová a Mgr. Milan Neoral. K vydání publikace o letní povodni 
přispěli sponzoři – Metalšrot Tlumačov, Agrotonz Tlumačov. 
 
 V důsledku přechodu na topné médium plynu, ukončí činnost kotelna na tuhá paliva ve firmě 
Stodůlka, provozovna továrny na hračky Tlumačov, Machovská 396. Kotelna bude odstavena 
k 30.4.1998. Dřevní odpad bude odprodáván a v r. 1999 bude zpracován na brikety. Majitel firmy 
František Stodůlka se omluvil všem občanům, kterým jeho firma znečišťovala jeden rok a čtyři měsíce 
životní prostředí. 
 
 
Školní jídelna – jídelna důchodců 
 
 Jídelna zaměstnává 4 kuchařky a jednu vedoucí paní Milenu Huráňovou. Vaří denně 360 
obědů. 50 obědů pro MŠ, 93 pro žáky 1-4. tř., 88 obědů pro žáky 5.-9. tř. Pro zaměstnance škol. 



zařízení 32 obědů. 100 obědů pro důchodce. Z toho 38 rozváží pracovnice peč. služby do rod. domů. 
62 obědů se vydává v jídelně důchodců ve škol. budově. 
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Dura – Line 
 
 Kdo zavítal v poslední době do severní části Tlumačova uviděl, že mizí stará administrativní 
budova, která také byla postižena povodněmi. Dura-Line ještě v květnu začne stavět novou 
reprezentační budovu, v níž budou umístěny veškeré administrativní provozy. Uvážíme-li, že do této 
firmy přijíždějí zahraniční partneři, bylo zapotřebí tuto budovu vystavět. Touto stavbou zkrášlí severní 
část Tlumačova. Není to dávno, co byla v této firmě postavena také výrobní hala na výrobu izolačního 
vedení pro zemní práce. K pátému výročí Dura-Line bude nová budova dostavěna. Náklady na 
výrobní halu a administrativní budovu činily 37 mil. Kč. Dura-Line zaměstnává celkem 130 
pracovníků. 
 
 
Představujeme novou firmu – PSÍ – Hubík 
 
 Snad každý denně procházíme středem obce a už léta nás bolí pohled na chátrající patrovou 
budovu č.p. 23 (dříve Gottwaldův dům). Ale i zde se blýská na lepší časy. Od zimy můžeme sledovat, 
že zde zavládl čilý stavební ruch. Nedávno se nad bočním vchodem objevil firemní nápis PSÍ Hubík. 
Firma se specializuje na výrobu sport. doplňků. Jsou zde vystaveny motoristické kombinézy, 
motobundy, vesty, kukly pod přilbu, přilby, límce na krk, šle, ledvinové pásy. Velký výběr je ve 
sportovních a turistických botách. Až budete v televizi sledovat, či přímo motoristické závody, určitě 
budou mnozí závodníci v kombinézách zrozených v dílnách naší tlumačovské firmy. Přejeme hodně 
štěstí v podnikání. 
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Sport v Tlumačově 
 
 Jelikož při povodních byly zničeny šatny na hřišti kopané, bylo nutné začít stavět nové. 
Demolici provedla armáda ČR. Bylo velké štěstí, že šatny nechal před dvěma lety pojistit před 
povodněmi p. Zdeněk Ševela st. u pojišťovny Kooperativa. Celkem bylo vyplaceno 900.000.-Kč. Od 
mezinárodní organizace jsme dostali 700.000.-Kč (Phare). Hrubou stavbu prováděla firma Ing. Jiřího 
Řediny. Mnoho práce prováděli samotní hráči oddílu. Projektovou práci a vyřízení stavebního 
povolení provedl Štefan Vrobel. Materiál poskytl také obecní úřad. Nejvíce se podíleli: Vrána Mojmír 
starší i mladší, Pavel Machovský a mnoho dalších. 
 Oddíl odehrával svá utkání v Záhlinicích, kde nám za malý pronájem vypomohli. V roce 1998 
byla postavena hrubá stavba. Střechu zajistil Ing. Ředina z Prahy. Oddíl musel zrušit dorost, aby se 
vešel do časového rozpočtu v Záhlinicích. Hrálo I. družstvo a žáci. Oddíl měl celkem 180 členů. 
Hlavní sponzoři: Okresní výkonný výbor ČSTV, ten hradil nové oblečení pro oddíl kopané v hodnotě 
120.000.-Kč. Pan Miloš Kryštof, bývalý hráč Tlumačova, který nyní žije v Púchově věnoval 40.000.-
Kč. TJ Sokol Dolní Zandov daroval 3.000.-Kč. Na akci zelený trávník jsme dostali z ústředí 
Fotbalového svazu 200.000.-Kč. V Praze byl Z. Ševela st. 

 Odbor Sport pro všechny činí 190 členů. Cvičili v tělocvičně po dohodě s ředitelem školy 
p.R.Podlasem zdarma. V roce 1998 byla pořádána jediná tělocvičná akademie pod vedením pana 
Kopáčka. V neděli 31. května. 

Volejbal hrál svá utkání také v hale školy. Hrál okresní přebor pod vedením R.Huráně ml.. 
Oddíl má celkem 30 členů. 

Voltiž z Tlumačova – letos bojuje o Řím. Účast na Světových jezdeckých hrách v Římě, 
jejichž součástí je Mistrovství světa ve voltiži je hlavním cílem členů voltižního oddílu v Tlumačově. 
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Vrcholná událost jezdeckého sportu probíhá jednou za 4 roky. Že není oddíl bez šancí, 

potvrdila trojnásobná mistryně ČR S. Kolábová, která má při současné výkonnosti na účast i dobré 
umístění. Slušné vyhlídky mají i M.Surýnek a Daniel Mikulka mezi muži. Doufejme, že Tlumačov pro 
výběr do Říma uspěje. 
 
 
 
Charita sv. Anežky 
 
 Od 1: června 1998 bude působit farní Charita sv. Anežky  v Tlumačově. K tomuto účelu bude 
sloužit místnost ve farním dvoře se samostatným vchodem z ulice od základní školy. Zde bude  
prováděn sběr šatstva, obuvi, hraček, peněžních darů pro potřebné občany, případně pomoc do 
zahraničí. Bližší informace: p. Kopřivová, Sportovní ulice. 
 
 
Zpráva o činnosti Obecní policie Tlumačov za rok 1998 
 
 V letošním roce řešila 111 přestupků a to jak proti přestupkovému zákonu č.200/90 Sb., tak 
proti obecním vyhláškám. 
8 případů toulavých psů 
7 případů černých skládek 
7 případů proti obecní vyhlášce vylepování plakátů 
7 případů proti majetku (polní pych, poškozování věci, krádež) 
2 případy proti občanskému soužití 
 Strážníky obecní policie bylo řešeno 79 dopravních přestupků. Ve dvou případech jsme 
prováděli spolupráci s Policií ČR po pohřešovaných občanech z Tlumačova. Vypátrali jsme chlapce, 
který utekl z domova.. Byl nalezen v Tlumačově a předán policii. Na Slivotíně byli zadrženi 2 
pachatelé z Holešova, kteří tam opalovali větší množství kabelů. Byli předáni Policii ČR. 
 Bylo zpracováno 33 zpráv pro soudy a Policii ČR. 
                                                   Za Obecní policii Tlumačov F.Kytlica a vrchní strážník J.Navrátil 
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Zpráva o činnosti hasičů v Tlumačově za rok 1998 
 
 Hasičský sbor dělá nábor mladých chlapců a děvčat do řad hasičů. Byla provedena ukázka 
hasičské techniky ve školce U Trojice. Byl proveden sběr kovového odpadu, aby byly peníze na 
činnost. V zimních měsících se dělal pořádek na zbrojnici ještě z doby od povodní. Likvidovaly se 
hadice a různé součásti výzbroje a výstroje. V listopadu se ukázal nedostatek prostoru pro pořádání 
kulturních akcí. Sokolovna prostě nefunguje. Byli jsme proto donuceni pořádat menší Martinskou 
zábavu u Černého koně. Zábava se vydařila a občané byli spokojeni. Dne 6.9.1998 se konala soutěž 
v Mokré i bylo i přátelské posezení. Valné hromady se zúčastnilo 22 členů + 7 hostů. 
Za hasičský sbor: Šnajdr Jan – starosta 
                             Doležel Josef – velitel 
V roce 1998 nemuseli hasiči zasahovat. 
 
 
Zpráva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tlumačov 
 
Předseda –   Stoklásek Miloš 
Místopředseda –   Malantová Eva 



Jednatel –   Rýdel Jan 
Pokladník –   Masařová Irena 
Hospodář –    Svačina Josef 
Matrika –   Svobodová Marie 
Kultura –   Polášková Věra 
Členové výboru –  Heverová Vlasta, Vrtalová Jiřina, Matulíková Marie, Zálešáková Jindra, 
                             Kozmín  Miroslav, Hlaváč Zdeněk 
 Na úseku zpracovatelském byl proveden nátěr lisu a drtiče. Bylo zpracováno 5 tun ovoce,  
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vylisováno 4 500 litrů šťávy. Pálenice byla vymalována. Sezóna trvala od 16. října do 27. prosince. 
Bylo zpracováno 872q kvasu. Počitadlem proteklo 8 995 litrů pálenky. Úroda byla velmi slabá. 
Příroda si nedá poručit. Na elektr. sušičkách bylo usušeno jen 80 kg ovoce. Byly zajištěny sadbové 
brambory odrůda Inpala. Zeleninová semena obdrželi naši členové podle objednávek. 
 Byla uskutečněna přednáška na téma Pokojové květiny. Organizace uspořádala 2 zájezdy. 
První na Žďársko, druhý do Znojma, na hrad Bítov. Vedoucí zájezdu p. V.Polášková. Po zrušení 
vápenky nemůže být pořádán večírek v cementárně. Uskutečňuje se u Černého koně. Účast 72 členů. 
Zprávu podal předseda p. Miloš Stoklásek 
 
 
Továrna na kolečka – ředitel p. Stodůlka 
 
 V roce 1998 se v továrně vyrobilo 68 000 koleček. Zaměstnáno 37 pracovníků. Majitelem je 
pan Stodůlka starší. 
 
 
Zpráva z radnice – červen 1998 
 
 Stále pokračuje likvidace následků loňské povodně. Blíží se termín, kdy bude dokončena 
stavba domu DPS (Dům s pečovatelskou službou). Dnem by měl být 30. červen. Slavnostní otevření 
v červenci. Dvacet ubytovacích jednotek bude obsazeno občany, kteří byli postiženi povodní. Další 
povodňovou akcí bude stavba bytového domu U Trojice. Ten bude mít 9 bytů a celková hodnota je 13 
mil. Kč. 
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25. červenec – slavnostní otevření Domu s pečovatelskou službou 
 
 Na prostranství od 14 hodin koncertovala dechová hudba Hulíňané. V 15 hodin bylo 
prostranství zaplněno řadou hostí a téměř třemi stovkami občanů z Tlumačova. Proslovu se ujal p. 
Josef Horníček. Z projevu uvádíme podstatné: 
 „V životě měst a obcí jsou takové události, které se svým významem natvrdo zapíší do jejich 
historie. Dnes takové události nastaly. Dnes je slavnostně otevřen Dům s pečovatelskou službou. 
Věříme, že se občanům bude v novém domově líbit. Je nezbytné se zmínit o tom, jak tato stavba 
vznikala a kdo se podílel na jejím vybudování. Projekt vypracovala  firma SUDOP Plzeň – Ing. 
Grebeň s kolektivem. Ředitel SUDOPu je Ing. Ševčík. Pro realizaci stavby byly vybrány Vodní stavby 
České Budějovice s ředitelem Ing. Huderou a stavbyvedoucími p. Pelechem a Junkem. Hlavními 
subdodavatelem byly firma STAVOMONT Kroměříž, s ředitelem Ing. Kocourkem, jeho zástupcem 
Císařem a stav. mistrem Ing. Žákem, jenž byl duší celé stavby. Kuchyňské zařízení dodala firma 
GORENJE Praha a nábytek firma AKUS Kyjov. Stavba byla zahájena v listopadu loňského roku a 
dozor prováděl p. Lad. Samohýl a Milan Žák. Investorem celé stavby byla obec Tlumačov. Náklady 
na stavbu 26 mil. Kč. Finančními dotacemi přispěl: Státní fond životního prostředí, Komerční banka 
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 Praha – Nadace jistota, Český červený kříž Praha, Katolická charita Olomouc. Na vnitřní vybavení 
přispěl Český červený kříž Zlín. 
 Poděkování patří p. Anně Kristině Magnusdortir roz. Mikulčákové. Tato vzácná žena žije 
v Reykjavíku na Islandě, kde zorganizovala sbírku, ze které bylo také pořízeno vybavení DPS. Dále 
přispěly lázně Luhačovice, OV KSČ Zlín a p. Hutěčková, dále poděkování p. exministrovi MUDr. 
Bohumilu Kubátovi a jeho manželce. Také pracovníkům OÚ Tlumačov, vedoucí OÚ p. Vaňharové a 
členům zastupitelstva.“ 
 Hosty byli Ing. Ctirad Ondračka za Ministerstvo práce a sociálních věcí, za Okresní ústav Zlín 
ved. Ing. Kašpárek, p. Brhelová z ref. soc. věcí, Ing. Miklová z ref. regionálního rozvoje, manželé 
Mikulčakovi (teta a strýc) p. Magnusdortir. Dále starosta z obce Mokrá-Horákov Ing. František Petřík 
t.č. nově zvolený poslanec sněmovny za ODS. Za Český červený kříž J. Konečný, za Komerční banku 
Nadace jistota z Prahy Ing. V Talíř, za Vodní stavby Bohemia p. Buchta a p.Čurda. 
 Po přestřižení pásky bylo možno všem zhlédnout vnitřní zařízení. Bylo všem poděkováno, 
hlavně starostovi p. Horníčkovi. Ještě jednou dík! 
První obyvatelé Domu s pečovatelskou službou 
 
č. 10 J. Pastyříková    č. 20 M. Neoral 
č. 11 F. Staňková    č. 21 L. Valová 
č. 12 I. Pšenicová    č. 22 M. Konečná 
č. 13 S. Olivová    č. 23 M. Gazdošová 
č. 14 J. Zbořil    č. 24 J. Machovský ml. 
č. 15 J. Válková    č. 25 L. Šlechtová 
č. 16 K. Doležel    č. 26 K. Durdová 
č. 17 manželé Hejtmánkovi   č. 27 M. Šuráň 
č. 18 J. Machovský st.   č. 28 M. Krejčí 
č. 19 M. Jašková 
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Obecní zastupitelstvo v roce 1998 
 
Starosta:   Josef Horníček 
Místostarosta:   Milan Neoral 
Vedoucí OÚ   Růžena Vaňharová 
Členové zastupitelstva:  Ing. A.Jonášek, MUDr. L.Juráčková, L.Kluďák, M.Skopal-Procházka, 
    Mgr. J.Šicová, J.Doležel, L.Gazda 
Pracovníci obecního úřadu: D.Kouřilová, L.Vránová, L.Dědková, L.Ševelová, D.Dosoudilová 
 
 
Zpráva z radnice 
 
 V roce 1998 se rekonstruovala kanalizace na ulici Sportovní, Metlově. Opravila se střecha na 
zdravotním středisku. Tím získala obec 2 byty. Touto rekonstrukcí se pozastavila výstavba bytovky U 
Trojice. Začaly se budovat garáže a sklad PHM. Obec dostala peníze z programu Na obnovu venkova 
na osvětlení v Tlumačově. Akce byly hrazeny z programu Phare ze zdrojů Evropské unie. 
 
 V sobotu 5. září se členové oddílu SPV TJ Sokol Tlumačov zúčastnili zájezdu do Brna. Byla 
to poslední akce, kterou uspořádal p. Bohumil Kopáček. Celý svůj život věnoval sportu a dětem. 
 Po příchodu do Tlumačova učil na zdejší škole. Pak byl ředitelem v Bohuslavicích. Nyní 
předává svou funkci Ing. M. Mamicové. Věříme, že i nadále nám bude pomáhat. 
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Vážený pane Kopáčku, velmi vám děkujeme za obětavou práci. Přejeme vám dlouhý a šťastný 
život v kruhu rodiny. 

     (Cvičitelky TJ Sokol Tlumačov) 
 
 
Oslavy v Tlumačově 
 
 Dne 28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika. V 16 hodin u pomníku 
T.G.Masaryka hraje hymna. Projev starosty J. Horníčka. Kladení kytic a věnců místních organizací. 
Ohňostroj. V budově SKZ: státní hymna, recitace, vystoupení Ženského pěveckého sboru. Projev: 
Mgr. M.Neoral. Hudební vystoupení p. Matulíková. 
 
 
Školní rok 1997 – 1998 
 
 Školu navštěvovalo 227 žáků v 6 třídách I.stupně, ve 4 třídách II.stupně. Třídy okolo 23 žáků. 
Pozitivní obměna pedagogického kolektivu. Zkvalitnění výuky na I.stupni. Svou pedagogickou službu 
ukončila p.učitelka E.Sovadinová. Nahradila ji p. L.Pavelková. Činnost ukončil p. Z.Krystýnek. Svou 
plodnou činnost ukončila Mgr O.Tobolková. Za dobrou práci děkuje ředitel školy Mgr. Robert Podlas. 
 
 
Bilancujeme 4leté volební období se starostou J.Horníčkem 
 
 Do minulých komunálních voleb jsme šli jako členové Liberální strany národně sociální. Ve 
volbách jsme získali 5 zástupců. Program, s nímž jsme šli do voleb, se nám až na maličkosti podařilo 
splnit. Zavedení plynofikace na Skály. Dnes není místo bez plynu. Finanční fond pro sociálně slabší 
občany nebyl vytvořen jako jakýsi blok peněz, ale v každém rozpočtu jsme měli vyčleněnou částku na 
tento účel. 
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 Rozšířili jsme služby pro důchodce. Jídelna důchodců, rozvážka jídel, pečovatelská služba i 
v DPS. Podpora soukromého sektoru. Malým potravinářským obchodům konkurují supermarkety. 
Dobrá spolupráce s místními podniky. Počet místní policie se snížil na 2 členy.  
 Ohlédněme se, co se udělalo za starostování J. Horníčka: nová střecha na ZŠ, zeleň na 
Nádražní ulici, oprava kostela, zařízení autob. zastávek, oprava radnice, vybudování garáží a skladu 
PHM, dokončení plynofikace, vypracování a schválení územního plánu, oprava pomníku 
T.G.Masaryka, sochy Panny Marie na Komenského náměstí a křížů v okolí obce. Zbudování zábradlí 
na hlavní křižovatce. Na Slivotíně vysázeno 2800 stromků. Postavení ubytovacích buněk na místě 
DDM. Generální oprava kanalizace a vozovky na Metlově a Sportovní ulici včetně chodníků. Oprava 
domu č. 90, kde je restaurace U Purkrabího. Vytvoření obecního znaku. Zahájení provozu Domu 
s pečovatelskou službou. 
 
 
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Tlumačově 
 
     Okrsek 1 Okrsek 2 Celkem  % 
 
Počet voličů    988  887  1 875   
Zúčastnilo se     699  642  1 341  71,5 
Platné hlasy    695  642  1 337  98,9 
 



1. Křesťanská a demokratická unie 
    Československá strana lidová  108  50  158  11,8 
2. Nezávislí    6  3  9  0,7 
4. Demokratická unie   5  2  7  0,5 
5. Občanská demokratická strana 142  126  268  20,0 
6. Občanská koalice-Politický klub 0  2  2  0,1 
7. Česká strana sociálně demokratická 238  268  506  37,8 
 

 
- 113 - 

 
8. Moravská demokratická unie  4  6  10  0,7 
9. Komunistická str. Čech a Moravy 61  87  148  11,1 
10. Sdružení pro republiku – 
      Republik.str. Československa 32  22  54  4,0 
11. Unie svobody   55  43  98  7,3 
12. Důchodci za život. jistoty  32  25  57  4,3 
13. Česká strana národ. sociální  2  1  3  0,2 
18. Strana zelených   10  7  17  1,3 
      
 
 
Církev katolická  
 
 V naší farnosti nadále působí Páter Antonín Hráček. V lednu pouť farnosti na sv. Kopeček a 
do chrámu sv. Mořice v Olomouci. Zde výstava betlémů ze Svaté země. V březnu byla volbou farníků 
ustanovena Pastorační rada, kde jsou zvoleni a 3 jmenovaní členové: 
Volení členové:  Ing. Antonín Jonášek 
   MUDr. Ludvíka Juráčková 
   Jiří Skopalík 
Jmenovaní členové: Marie Kopřivová 
   Jan Vejsada 
   Jaroslav Kutra 
Dále byla jmenovaná O. Antonínem ekonomická rada: Ing. A.Jonášek, Ing. H.Psotová,F.Ruman. 
Členové Pastorační rady a finanční rady složili při bohoslužbě před celou farností slavnostní slib. 1. 
zasedání Pastorační rady 15.3.1998, byly rozděleny úkoly: 
Péče o děti a mládež – Jan Vejsada 
Charita, péče o úklid kostela – p. Kopřivová 
Liturgický pomocník, podávání sv. přijímání nemocným – Jiří Skopalík 
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Finanční a technické záležitosti – Ing. A.Jonášek 
Kontakt s veřejností, kronika,pořádání poutí, vedení seniorů – MUDr. L.Juráčková 
Zpěv, katecheze – Jaroslav Kutra 
20.5. obdržela naše farnost z Essenu z BDR sochu P.Marie Rosy Mysticy, kterou posvětil P.A.Hráček. 
Bude putovat po rodinách, ve kterých bude uctívána. Zprostředkovala ji p. Z.Janasová. 
Od 1.3.1998 mohou kat. kněží v naší republice podávat sv. přijímání na ruku. 
Po mnoha letech byl v našem kostele obnoven Boží hrob o Velikonocích. Opravu provedli manželé 
Kopřivovi. 
O Velikonocích  zazpíval chrámový sbor pod vedením sbormistra F.Kristýnka. 
30.5.1998 jsme uspořádali pouť do Křtin u příležitosti diecézní pouti. Za účasti brněnského biskupa 
M. Cikrleho. 



1.6.1998 bylo otevřeno středisko charity na dvoře fary. Bylo vybudováno farníky za pomocí oblastní 
charity. 
Koncem června odchází O.Antonín na nové působiště. Poděkovali jsme mu za obětavou pastorační 
službu. Také za OÚ se rozloučil starosta J. Horníček. 
Od 1. července 1998 byl jmenován jako administrátor v Tlumačově novokněz z Rožnova pod 
Radhoštěm p. Jan Mach. P.Antonín Hráček odešel na svou první samostatnou farnost do Velkého 
Ořechova. 
26.7.1998 se rozloučil P.Vojtěch Šíma z Otrokovic, který byl pověřen vedením Zlínského děkanátu. 
8.8. jsme uspořádali zájezd na Velehrad. Mše svatá „Za obnovu rodin a za kněžská povolání“. 
V průběhu roku pokračuje pravidelné setkávání seniorů. Každé 1. pondělí v měsíci. 
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Dokončena oprava kuchyně na faře. Bude sloužit farníkům. 
Proběhla tradiční výtvarná soutěž „Svatý Martin očima dětí“. 
P. Josef Pekárek ze Slušovic sloužil mši svatou na svátek sv. Martina. 
7. prosince setkání seniorů. 
Mikulášská nadílka v kostele pro děti. 
Půlnoční mše (ve 22 hodin) na Štědrý večer sloužil P. J.Malota. Rovněž na Boží hod. Zazpíval 
chrámový sbor. 
Uskutečnil se letní tábor pro děti (s bohoslovcem S. Jonáškem). 
Rekonstrukce elekt. vedení na faře. 
Rekonstrukce kuchyně a učebny na faře (11.10. dlažba v kuchyni). 
Topení v 1. poschodí fary (p.Garec). 
Rekonstrukce stříšky nad far. vraty (firma Hrňa Nedachlebice). 
 
 
Pomoc pro Kounov 
 
 Ve dny, kdy jsme u nás otvírali Dům s pečovatelskou službou, měli obyvatelé Kounova jiné 
starosti. Prožívali si apokalypsu, řádil tu vodní živel, ničil stavení, mosty, mařil lidské životy. 
V červenci byla u nás vyhlášena sbírka naším OÚ. Finanční dary pro postiženou obec Kounov 
v okrese Rychnov nad Kněžnou. Starosta J.Horníček s p. Vaňharovou osobně předali 61 600.-Kč do 
rukou starosty Kounova. Dostalo se nám vřelého díku za pomoc. 
 
 
Červený kříž v Tlumačově 
 
 ČK je celosvětová humanitární organizace všeobecně známá. Pro tlumačovské obyvatele se 
stala dobře známou i pobočka zlínská. Zejména při loňských povodních jsme poskytli potřebným 
materiální i finanční pomoc. Na Dům s pečovatelskou službou přispěl ČČK Praha 4 mil. Kč a Zlín 
přidal 760 000.- Kč. 
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 Mnozí občané nevědí, že v Tlumačově působí v terénu domácí ošetřovatelská péče ČČK Zlín. 
Již od roku 1993. Přímo v terénu provádějí ošetřovatelské výkony dvě kvalifikované zdravotní sestry. 
Paní Blažena Čablová a S. Hovadíková. Nyní působí paní Blažena a s ní sestra A Fürstová. Zajišťují 
kontroly u pacientů, kteří nejsou schopni dojít do ordinace MUDr. Tesaříka. Za všechnu práci jim i 
lékaři patří dík. 
 
 
 
 



 
Jezdecký den nebude 
 
 Zemský hřebčinec nebude v letošním roce pořádat jezdecký den na závodišti Bahňák. Od 
loňských povodní se nepodařilo dát pozemky do takového stavu, aby bylo možné den uspořádat. Na 
závodišti je stále mnoho vody.  
 Dne 29.8.1998 od 10 hodin se bude konat Moravskoslezská přehlídka nejlepších 3letých 
klisen. Dále budou předvedeni hřebci i ukázka votiže, která je dobrým reprezentantem Tlumačova 
v ČR, ale i v zahraničí. Přehlídka byla úspěšná. Přišlo se podívat 1800 lidí. 
 
 
Volby do obecního zastupitelstva 
 
 Uskuteční se 13.11.1998 od 14 do 22 hod. a 14.11.1998 od 7 do 14 hod. Volební místnosti pro 
okrsek jedna – SKZ Komenského náměstí. Pro okrsek dvě – místnost v mateřské škole U Trojice. 
Volební okrsky jsou rozděleny železniční tratí ČD. 
 23. listopadu – 1. zasedání obecního zastupitelstva po volbách. Schůzi řídil až do zvolení 
starostky člen OZ Mgr. M.Neoral. 
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Navržený program byl schválen. Byla zvolena komise mandátová, volební a návrhová. Mandátová 
komise ústy předsedkyně L.Vránové předložila zprávu o provedení volby členů OZ. Volbu starosty a 
místostarosty bylo rozhodnuto hlasovat tajným hlasováním. Starostkou byla zvolena paní Naděžda 
Bednaříková, obdržela 5 hlasů. Pan J.Horníček obdržel 4 hlasy. Zvolená starostka navrhla na místo 
místostarosty p. J.Horníčka. Navržený byl zvolen všemi hlasy. 
 9. prosince – 2. zasedání obecního zastupitelstva. Projednána novela jednacího řádu a potom 
schválena. 
 
 
Ustavení komisí Obecního úřadu v Tlumačově 
 
Finanční:    J.Čagánková 
Kontrolní:    Ing. L.Vabroušková 
Sociální a bytová:   MUDr. F.Kel 
Školská, mládeže a sportu:  Mgr. R.Huráň ml. 
Kulturní:    Mgr. M.Neoral 
Zemědělská a životního prostředí: M.Skopal-Procházka 
Stavební a majetku obce:  Ing. J.Ševela 
Přestupková:    JUDr. Benda 
Sbor pro občanské záležitosti:  Mgr. J.Šicová 
Zástupcem v okresním shromáždění byl zvolen Mgr. R.Huráň. 
 
V roce 1998 bylo celkem suché počasí. 
V létě přesahovala teplota 30°C. 
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K zápisu do kroniky 
 
K 31.12.1998 přihlášeno celkem 2 383 občanů. 
Počet narozených dětí v tomto roce 17. 



Úmrtí 22 obyvatel. 
 
Významná životní jubilea v roce 1998 
90 let – J.Němeček 
90 let – Otakar Zapletal 
90 let – Jana Hrušková 
90 let – Božena Gazdošová 
92 let – Marie Vyoralová 
92 let – Zuzana Sivoková 
93 let – Františka Dorotíková 
93 let – Jarmila Smyčková 
97 let – František Pospíšil – nejstarší občan Tlumačova 
Zlatou svatbu oslavili manželé Páralovi. 
 
 
Plnění rozpočtu obce Tlumačov za rok 1998 
 
Druh příjmů    Rozpočet v tis.   Skutečnost v Kč 
 
 
Nedaňové příjmy   4 819    4.905.250,50 
Kapitálové příjmy      -    9.611.845.- 
Přijaté dotace      499    13.403.868,48 
Přijaté úroky a splátky půjček     -    396.871,84 
Celkem příjmy    13 921    37.452.805,88 
Převod z r. 1997 po odpočtu  25 098    25.098.394,77 
627.000.-Kč – splátka půjčky 
na plynofikaci obce 
Celkem     39 019    62.551.200,65 
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Druh výdajů    Rozpočet v tis.   Skutečnost v Kč 
 
Průmysl. odvětví hospodářství  1 910    2.419.567,24 
- doprava, vodní hospodářství atd. 
Služby pro obyvatelstvo  16 263    16.399.254,89 
- školství, kultura, zdravotnictví, 
bydlení, odpady, ochrana přírody 
Sociální věci    14 118    25.583.515,17 
- soc. dávky, jídelna důchodců, DPS 
Bezpečnost státu, právní ochrana 688    1.548.992,83 
- obecní policie, hasiči 
Všeobecná veřejná správa a služby 6 040    4.857.218,08 
- obec. zastupitelstvo, místní správa                                                                                                              
 
Celkem výdaje    39 019    50.786.548,09 
 
                                                                                    Zprávy zajistil: Ševela Zdeněk st. 
                                                                                    Zapsala:  Kokotíková Jana 
                                                                                                                    Rok 1998 


