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Rok 1999 

 
 

 
3. zasedání obecního zastupitelstva                           
 
 Projednáno a schváleno rozpočtové provizorium na leden a únor 1999 ve výši 1.200 000 Kč na 
jednotlivé měsíce. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí složení komisí, jak uvedli předsedové. 
Komise přestupková:  předseda: JUDr. Benda 
    členové: Mgr. Fr. Kel, Mgr. Radek Dvořák, D. Kouřilová, M. Jonášek,  

K.Pech 
Komise školská, mládeže a tělovýchovy: předseda: Mgr. Rajmund Huráň 
      členové: H.Janoštíková, Š.Vrobel,O.Zdařil, R.Podlas 
Komise sociální a bytová: předseda: MUDr.F.Kel, 
    členové:MUDr.L.Juráčková, M.Doleželová, O.Odložilová 
Komise zemědělská a životního prostředí: předseda: M.Skopal-Procházka 
      členové:J.Horníček, J.Doležel, L.Kluďák, J.Mašek, 
      I.Oslzla, Ing. J.Haša, poradce Ing. H.Psotová 
Komise stavební a majetková: předseda: Ing. J.Ševela 

členové: M.Hercík, Ing. M.Marčík, V.Skopalík, L.Řeháková, M.Žák  
J. Stašek    
 

Komise kulturní:  předseda: Mgr. M.Neoral 
    členové: Mgr.Š.Matulíková, M.Matulíková, D.Pitner, J.Skopalík 
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Komise finanční:  předseda: J. Čagánková 
    členové: D.Hrbáčková, L.Ševelová, D.Dosoudilová, L.Dědková 
Komise kontrolní:  předseda: Ing. L.Vabroušková 
    členové: J.Kulenda, L.Kartousková 
Sbor pro občanské záležitosti: předseda: Mgr. J.Šicová 
    členové: L.Vránová, N.Bednaříková, I.Janišová, Mgr. M.Neoral, 
    M.Bomerová, M.Pečeňová, Z.Gazdová 
 
Obecní zastupitelstvo vybralo Technické služby Otrokovice na odvoz odpadu z Tlumačova. 
 
Od 1.2.1999 zahajuje provoz zubní ordinace. Zatím 2x týdně a to do ukončení výběrového řízení do 
konce února. 
 
Schváleno doprojektování podchodu pod kolejištěm až na Jiráskovou ulici. Jako součást projektu na 
výstavbu žel. koridoru a peronizace nádraží. 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na diamantovou svatbu manželů Bernarda a Ludmily Petruželových. 
Oslava proběhne 3.února 1999 v 9 hod. ve společenské místnosti Domova důchodců v Lukově. 
Manželé stanuli před 60 lety v kostele sv. Martina před oltářem, aby si slíbili věrnost. Slavnost byla 
velice dobře připravena. Gratulovat přijela delegace z Tlumačova. Starostka N.Bednaříková, 
p.L.Vránová. Darovaly dárky a tlumočily blahopřání spoluobčanů z Tlumačova. 
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Listujeme historií:  
 
 S novým letopočtem se vždy otáčíme do minulosti, abychom si připomínali, co se stalo před 
léty. 
Před 590 lety – 1409 -  nachází  se  první popis  Tlumačova  s  výčtem usedlostí. Doklad o  hrazeném      
                                       městečku. 
Před 530 lety – 1469 -  druhý  rok  uhersko - české války, za níž  pravděpodobně  zanikl  Olšovec  a 
                                  Hoštínek. 
Před 410 lety – 1589 -  postavena kostelní věž Šimonem Vlachem z Kroměříže. 
Před 390 lety – 1609 - spor o robotu tlumačovských poddaných s panem Rudolfem z Donína. 
Před 375 lety – 1624 -  vypovězen evang. farář z Tlumačova místním lidem. Zapovězena pod pokutou 
   účast na nekatolických bohoslužbách. 
Před 365 lety – 1634 - velká část Moravy i Tlumačova zpustošena Švédy. 
Před 340 lety – 1659 -  zachovaná pečeť městečka s obrazem sv. Martina. 
Před 240 lety - 1759 - postavena nynější fara. 
Před 170 lety – 1829 - zemřela nejstarší občanka Polexina Skařupová ve věku 102 let. 
Před 150 lety – 1849 -  na podzim vypukla cholera. 
Před 145 lety – 1854 - první trafika na č. 21 – p. Šťastný. 
Před 135 lety – 1864 - vysláno protestní poselství do Vídně proti stavbě nádraží v Tlumačově. 
Před 130 lety – 1869 - Tlumačovem projel první rychlík z Vídně do Krakowa. Byl položen základní 
   kámen Akciového cukrovaru v Kroměříži. V Tlumačově se upsalo 13 akcií. 
   Byl to počátek pěstování cukrovky. 
   Byla postavena socha P.Marie na náměstí (dnes Komenského) nákladem  
   J. Válka č. 63. 
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15 let Ženského pěveckého sboru 
 
 Je neděle 14. února, 16 hodin. Parkoviště u pošty je zaplněno. Přichází poslední návštěvníci. 
Hudebna SKZ je plná do posledního místečka. Nastupuje sbor žen. Všechny jsou v modrém 
s růžovými náhrdelníky. Přichází umělecký vedoucí pan František Kristýnek. Slavnost zahajuje 
vedoucí SKZ Mgr. Neoral. Mimo jiné počítal: 150 vystoupení, 600 zkoušek, 1200 zkušebních hodin. 
Pan Kristýnek vyslovil všem členkám sboru slova díků. A pak zazní tóny písní. Od hudby duchovní až 
po písně lidové. U klavíru se střídá profesorka J. Frydrychová a koncertní mistr ze Zlína A.Erml. Bylo 
zde vystoupení violistů z kroměřížské konzervatoře. Starostka p. Bednaříková předává p. Kristýnkovi 
osobní dárky a členky sboru dostanou červený karafiát. Slavnostní rámec vyslechlo 6 desítek 
posluchačů. Členové sboru: 
M.Brabencová, M.Kopřivová, J.Kudličková, Z.Kryštofová, M.Machálková, V.Polášková, Z. Gazdová, 
MUDr.L.Juráčková, A.Juráčková, E.Malantová, V.Skopal-Procházková, J.Vašíčková, D.Procházková, 
J.Fialová, I.Janišová, D.Křenová, L.Machálková, M.Pavlíčková, V.Procházková, J.Ševelová, 
A.Zavadilová, Z.Jonášková, D.Čižmarová, L.Čižmarová (z Malenovic), M.Ešlerová, L.Hutařová a 
J.Novotná (Kvasice), z Hulína M.Kropková, I.Čechmánková, Z.Kluková, M.Zapletalová, A.Tomsová. 
 
 
Kurovický lom  
 
 Obecní úřad obdržel dopis od Okresního úřadu Kroměříž ze životního prostředí, v němž obci 
oznamuje svůj záměr vyhlásit Kurovický lom za chráněné území. 
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 Kurovický lom se nachází na kopci Křemenná asi 1,5 km od obce Kurovice. Celková výměra 
15,121 ha. Stěnový lom byl založen k těžbě jílovitého vápence. Nyní je těžba zastavena. Rozsáhlá 
prohlubeň vzniklá těžbou je zaplněna vodou a vzniklo jezírko. Zde se vyskytuje řada chráněných 
druhů obojživelníků. Ohrožený čolek velký, silně ohrožená ropucha zelená, skokan ostronosý. 
Ohrožené druhy: čolek obecný, ropucha obecná, užovka obojkovitá. I když se tato lokalita nachází na 
území Kurovic, náš katastr s tímto územím sousedí. Proto je povinností i našich občanů, aby se k této 
lokalitě patřičně chovali. K ochraně tohoto lomu zaujme stanovisko i komise živ. prostředí při OÚ 
Tlumačov. 
 
Vzpomínka 
 
 19. ledna jsme vzpomínali tragickou smrt studenta pražské film. fakulty Jana Palacha. Po třech 
desítkách let. Jan Palach se upálil na pražském Václavském  náměstí u kašny muzea. Bylo to na 
protest proti okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy. Polil se hořlavinou a zapálil. Zemřel 
v nemocnici. Byl to protest, který měl vyburcovat z lhostejnosti národ, pomalu se smiřující  se 
začínající normalizací. 
 20. ledna se po 8. hod. na Dukelském náměstí v Plzni pokusil o sebeupálení pivovarský dělník 
Josef Hlavatý. Bylo mu 25 let, otec dvou dětí. 
 Na náměstí Svobody v Brně, u katafalku na počest J.Palacha se pokusil o sebeupálení dělník 
Z.Malinka. Bylo mu 33 let. Následující den jej v Budapešti následoval Sandor Bauer (17 let). 25. 
ledna v italském Janově E.Autognotti. Bylo mu 58 let. 
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 Poslední byl komunista E.Plosek. Ten se upálil v Jihlavě. Před svou smrtí prohlásil, že svůj čin 
míní jako politický protest. Nesmíme zapomenout na Jana Zajíce z Vítkova. Měl 18,5 roků. Studoval 
žel. školu v Šumperku. Do Prahy přijel po 16. lednu. Přidal se ke skupince, která ve stanu držela 
hladovku. J.Zajíc těžce nesl, že smrt J.Palacha byla zbyteěná. Za měsíc po Palachově pohřbu 25. února 
ve 13,45 se v kotelně domu č.39 na Václavském náměstí svlékl do půl těla a vylil na sebe benzin. Smrt 
nastala okamžitě. Ostatky byly uloženy na hřbitově ve Vítkově. 
 Sesuv společnosti započatý 21. srpna 1968 pokračoval. Začala 70. léta, léta duchovního 
marastu. Léta Husáků, Bilaků, Indrů a Koldrů. Nesmí zapadnout jména těch, kteří našli odvahu 
k protestu. Jméno J.Palacha a J.Zajíce a dalších. 
                                                                                                                   Nezapomínejme… 
 
 
Myslivci apelují  
 
 Jen 6 členů tvoří tlumačovské Myslivecké sdružení. Kdo to nezná, nepochopí kolik práce se 
skrývá za hospodařením v revíru. To není jen šoulačka, vysedávání na posedu a střílení zvěře. To jsou 
tuny krmiva, roznášení ke krmelcům, zejména v zimním období. Péče o zvěř, která ještě v revíru 
zůstala.. Ještě 2 roky před předloňskou povodní se nepořádal hon. Hlavní snaha byla zvýšit stav zvěře 
v celém revíru. Velká voda zaplavila víc než polovinu revíru. Uhynula drobná i spárkatá zvěř. 
Baťovský les se stal pohřebištěm srnců, zajíců, bažantů. Na podzim se vrátily 4 kusy srnčího. Čes. 
myslivecká jednota  v dohodě s  Okresním úřadem  Zlín poskytla  pomoc. Zakoupila  nám 20 zajíců za  
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59.000.- Kč. Pak přišla další dvacítka zajíců už v ceně 69.000.-Kč. Nyní nemůže nikdo říct za jak 
dlouho se vyrovnají stavy zvěře a zda k tomu vůbec dojde. 
Členové Mysliveckého sdružení Tlumačov: 



Lubomír Arnošt  – předseda 
Pavel Krejčí   – finanční hospodář 
Oldřich Tihelka  – člen 
Ivan Oslzla   – místopředseda 
Radek Kopčil   – myslivecký hospodář 
L. Vlček   – před. revizní komise 
Oldřich Tihelka ml.  – člen 
 
Konečně jsme se dočkali  
 
 Od 1. března 1999 bude v Tlumačově opět stálý zubní lékař. Českou stomatologickou 
komorou byl výběrovým řízením vybrán pro naši zubní ordinaci MUDr. Milan Staněk. Bydlí 
v Malenovicích. Doposud pracoval jako stomatologický chirurg. Těšíme se na něho, protože ho 
předchází ta nejlepší pověst. Sestřičku mu dělá p. Jarmila Vránová. 
 
 
Napravit chyby minulosti 
 
 Komise zemědělská a životního prostředí předložila obecnímu zastupitelstvu částečný návrh 
na „Obnovu krajiny“ na katastru obce. Starší občané pamatují, jak vypadala krajina v okolí naší obce 
před 50 lety. Stromy podél polních cest a potoků, ovocné sady. Přišla však kolektivizace zemědělství a 
tyto stromy stály v cestě mechanizaci.Začala likvidace stromů. Ničily se příkopy, polní cesty a meze. 
Na tento zásah doplatila i zvěř. Nechceme obviňovat ty, kteří u toho stáli, oni v dobré víře mysleli, že 
dělají dobře. Dnes už vědí, že to byla chyba. 
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 Náprava chyb z minulosti je smyslem akce „Obnova krajiny“. Chceme požádat minist. život. 
prostředí o poskytnutí dotace, abychom mohli záměry uskutečnit. Podklady zpracovává Ing. 
H.Psotová. Jsou navrženy tyto záměry: Výsadba dřevin – dub, buk. Výsadbou stromů chceme také 
zabránit splavování půdy v Hoštínku. V minulém roce bylo vysázeno v trati Slivotín 2800 stromů. 
                                                         Mir. Skopal-Procházka – předseda živ. prostředí a zeměd. Komise 
 
 
Komise stavební – předseda Ing. Jaroslav Ševela 
 
 Živým problémem těchto dnů jsou akce na ulici Sportovní a Metlově. Tam probíhá 
rekonstrukce vodovodního řádu. Do 30. dubna se počítá s ukončením těchto prací. Nastoupí firma na 
rekonstrukci vozovky a chodníků. Práce probíhají od Kvasické ulice směrem na Metlov, až po silnici 
na Otrokovice. Dokončení se počítá k 30. červnu 1999. 
 Určité stavební práce budou pokračovat v obci i dále. A to budování kanalizačního přivaděče a 
rekonstrukce kanal. sítě v některých ulicích. Určitě to postihne Korábek a Zábraní. Definitivně je 
zavržená koncepce budování vlastní čističky odpadních vod. Z důvodů finančních a případných 
s provozovatelem. OKÚ Zlín chce, aby byla plně využita kapacita otrokovické čističky, a toho se 
dosáhne napojením dalších obcí pomocí přivaděčů. S vybudováním přivaděče se počítá pro rok 2000.
 Dále je zpracována dokumentace na výstavbu devítibytovky U Trojice. Stojíme před realizací 
3 velkých akcí, jejich význam přesahuje do příštího tisíciletí. 
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První z nich je výstavba koridoru. Tato stavba již dosáhla k Otrokovicím, kde končí úsek 
Moravský Písek – Otrokovice. Tlumačov spadá do další etapy, která začíná u nás a končí v Přerově. 
S ní se počítá po roce 2001. Je známo, že naše nádraží bude peronizováno. To znamená, že bude 



vybudován podchod. Stále je v jednání protažení podchodu až na Jiráskovou ulici. Tím se zvýšila 
bezpečnost pěších a ulehčil přechod přes lávku nad tratí. Lávka dosluhuje a vyžaduje opravu. 

Druhou velkou akcí je vybudování silničního obchvatu. Nás se bude týkat etapa vedoucí od 
Otrokovic. Tento obchvat by vedl  směr Otrokovice – Skály a Skály – Terezov, přibližně na cestě 
Agrotonzu ze Skal pod Pivodovým k panelce. Dále na Kurovice. 

Třetí akcí je vybudování protipovodňových opatření. Firma OQUA TIS a.s. Brno již 
zpracovala materiál „Povodňové ochrany Tlumačova“. Plánovaná opatření budou značným zásahem 
do krajiny. Proto je nutné záměry konzultovat s občany, kterých se stavby budou týkat.  
 
 
Sport 
 
 28. března zahájili tlumačovští fotbalisté jarní část okresního přeboru. Kvůli následkům 
povodní však naši fotbalisté hrají svá utkání už rok a půl v Záhlinicích. Voda zničila trávník a kabiny 
tak, že je nutné vše vybudovat znovu. Ti, co chtěli v Tlumačově zachránit fotbal, čekal kus práce. Na 
hřišti se dlouho držela voda, tráva vyhnila. Tak bylo potřeba povrch strhnout, povláčet, pohnojit a 
vyset nový trávník. Kabiny – v současné době chybí stropy, voda, elektřina, omítnout, usadit brány. 
První na novém hřišti by mohl být žákovský turnaj snad 27.7.1999. 
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 Počet odpracovaných hodin 2,5 tisíce. Přes vynaložené úsilí je však nad tlumačovským 
fotbalem velký otazník. Mládež nemá o sport přehnaný zájem. Tak i fotbal zjistil, co znamená rušit 
kategorii a to dorost. Dorost v létě zanikl. Hřiště a kabiny jsou téměř dokončeny. Fotbalisté si až dosud 
udělali všechno samotní. Ne tak pro sebe, ale pro další generaci. Snad to pochopí i OÚ v Tlumačově. 
O toto dílo se nejvíce zasloužili: Š.Vrobel, P.Machovský, Z.Jonášek, M.Vrána, P.Horka, J.Ředina a 
všichni hráči oddílu. 
 
 
Z radnice  
 
Duben 1999 
 Schválen odprodej akcií Plynáren a Jihomoravské energetiky. Obecní zastupitelstvo vzalo na 
vědomí výši investičních nákladů na 1 žáka dojíždějícího do Otrokovicc. Částka činí 3.231.-Kč a při 
počtu 24 žáků budeme hradit ročně 77. 544.-Kč. 
 Bývalý Svazarm dává budovu obecnímu zastupitelstvu k převodu majetku obce. Zájem je, ale 
za předpokladu předání celé budovy. 
 Pan Bohumil Janečka oznámil, že končí práci kronikáře obce. Spolupráci přislíbil pan J. 
Horníček a pan J. Klose. 
Květen 1999 
 Schváleny povodňové i mimpovodňové půjčky občanům. 
 Výstavbu bytovky U Trojice získaly ve výběrové řízení Vodní stavby Bohemia. 
Červen 1999 
 Schváleny mimopovodňové půjčky z účelového fondu. 
 Schválen příspěvek voltižnímu oddílu před mistrovstvím Evropy. 
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 Příspěvek oddílu fotbalu na dokončení plynofikace šaten a sociálního zařízení na hřišti. 
  Oznámeno, že k 1.10.1999 se ruší pobočka České spořitelny 
 Místo p. Ševelové, která dala výpověď, byla výběrovým řízením přijata do funkce 
samostatného referenta obecního úřadu p. Miroslava Žálková 



 28. září se bude rušit pobočka České spořitelny. Zákazníci budou nyní obslouženi buď 
v Otrokovicích nebo ve Zlíně. Velká škoda pro naše občany. 
 
 
Kulturní komise  
 
 V tomto volebním období byla kulturní komise oddělena od komise školské. Kulturní komise 
eviduje a stará se o ochranu kulturních památek v obci, sleduje práci kronikáře, stará se o kulturní 
činnost v obci. Všechny památky v obci jsou evidovány fotografickou dokumentací. Jsou to: 
Farní kostel – v havarijním stavu, střecha nad zákristií. 
Fara – v dobrém stavu, postavena v r. 1759. 
Panský dům č. 90 – nyní restaurace v soukromém podnikání. 
Kaple – za kostelem, doba stavby není známa, opravena v roce 1985 – 86. 
Socha sv, Jana Nepomuckého – na Dolní ulici z roku 1752, v dobrém stavu. 
Kříž – u kostela r. 1797, v dobrém stavu. 
Kříž – u hřebčince r. 1778, v dobrém stavu. 
Sloup Nejsvětější Trojice – r. 1905, vyžaduje restaurování. 
Kaplička – na Kurovské ulici. 
Kříž – na silnici k Machové. 
Kříž – na výjezdu do Kurovic (u MUDr. Kela). 
Kříž – od silnice na Kvasice,(zatím uložen). 
Kříž – na Slivotíně, poškozen. 
Kříž – u Talašova zahradnictví, obnoven. 
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Zmínku zasluhuje Památník obětem I. a II. světové války se sochou T.G.Masaryka, která přečkala i 
komunismus. Památné lípy u Kulendů, Bitnerů a Skalka na Skalách. 
 Komise bude usilovat o zařazení památníku s Masarykovou sochou mezi národní kulturní 
památky.aZa opravu památek se nejvíce zasadil OÚ v Tlumačově v čele s J.Horníčkem. 
 Velmi nás trápí situace kulturních zařízení. Oprava na sokolovně se protahuje, sokolovna 
chátrá. Obec sokolská v čele s p. Zaoralem nemá finanční dotace. Velká škoda. 
 
 
Ředitel školy Mgr. Podlas 
 
 Zpráva školy v roce 1999 panu Mgr. M. Neoralovi. 
 Žáci by dostali známku chvalitebnou až dobrou. Škola známku chvalitebnou. Na nižších 
stupních bylo mnoho jedniček. Učitelský sbor by dostal chvalitebnou. Škola přesně odráží 
celospolečenské klima. Ztrácí se osobnosti žáků, nepoctivost.To jsou varující a znepokojující fakta, 
které jsem neměl moc možností ovlivnit. Jak dopadli vycházející žáci? Povinnou školní docházku 
ukončilo 13 hochů a 10 děvčat. Na střední školy se hlásilo 8 žáků, přijato 3. Na střed. odbor. školy  
přijato 7 žáků. Na střed. odbor. učiliště všech 13 žáků.  
 Škola uspořádala desítku různých kol soutěží. Maximálním úspěchem byl postup do okresního 
kola. Nebezpečné zjištění: i u nás na škole se objevují drogy. Ve formě hašiše, marihuany, těkavé 
látky, léky s alkoholem. Rodiče , věnujte svým dětem více pozornosti, mějte přehled s kým se děti 
stýkají. 
 
 
Kroniká ř předává štafetu 
  18 let vedl kroniku naší obce p.B.Janečka. Byla řádně zpracována a vedena. V okr. hodnocení 
patřila k nejlepším. Mnoho díků! 
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Ženy zpívaly ve Vídni 
 
 Sobota 26. června byla pro všechny členky Ženského pěveckého sboru svátkem. Soubor 
vystupoval ve Vídni na pozvání Krajanského sdružení Čechů, žijících v tomto městě. Autobus 
J.Doležela vyjel velmi brzy. Průvodkyní nám byla p. Zháňalová, roz. Vaňharová. 
 Koncert byl zahájen v podvečer státní hymnou. Duchovní hudbu vystřídali čeští autoři, 
Smetana, Dvořák a lidové písně. Za hostitele nás přivítal Ing. Oto Češka. Ten přijal pozdravy 
z Tlumačova a dortové srdce od podnikatele p. Maňase. Věnování na dortu vyvolalo u mnohých i slzy. 
Ty se draly do očí našich krajanů i při hymně, písních lidových a písni Moravo. Umělecký vedoucí 
obdržel medaili J.A.Komenského s věnováním. Za uznání 15 let práce se sborem. Sám také zazpíval 
sólově. Byl to krásný den. Těžko jsme se loučili s téměř osmdesáti posluchači. Zájezd zajistila paní 
Šafářová. 
 
 
Rok ve farnosti 
 
 Rok 1999 byl vyhlášen Mezinárodním rokem seniorů. 10. března uspořádali pracovníci rádia 
Progres besedu s farníky Tlumačova. Páter Martin Holík – ředitel rádia Progres sloužil u nás mši 
svatou. 15. května se věřící účastnili Skládání slibů našeho bohoslovce Stanislava Jonáška v kostele 
Panny Marie v Brně – Žabovřeskách. Před provinciálem páterem Janem Komárkem. Slíbil spolu 
s dalšími 5 spolubratry seleziány čistotu, ctnost, poslušnost, chudobu. Potom přečetli přísahu týkající 
se zejména pomoci mládeži v jejich nesnázích. Ze slavnosti Skládání slibů pokračoval zájezd do 
chrámu Panny Marie v Křtinách. Tam se uskutečnila  jarní pouť. Při  večerní mši přivítali sochu Panny 
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Marie Nazaretské. Ta putovala na konci 2. tisíciletí zeměmi všech světadílů. 13. května měla krátkou 
zastávku na poutním místě sv. Hostýn. 
3. června slavnost Boží tělo u kapličky v blízkosti kostela. Průvod vedl páter Jan Mach. 
V roce 1999 pokračovalo měsíční setkání seniorů na faře. (MUDr. L.Juráčková, V.Batoušková, Fr. 
Paďourová). Spolupracujeme s Centrem pro rod. život při arcibiskupství Olomouc. 
13. června – slavnostní bohoslužba. 4 děti u svatého přijímání – M.Stašek, M.Trhlíková, H.Pavlovská, 
L.Matějová. 
Od 1. července byl do farnosti jmenován P.Vavřinec Černý. Ten přišel z farnosti Nezdenice. P.Jan 
Mach jmenován kaplanem (vojenské kasárna) v Kroměříži. 
11. září pouť do Spálova k Panně Marii ve Skále. Zastávka poutníků v lázních Teplice nad Bečvou, 
v rodišti L.Janáčka na Hukvaldech, u Panny Marie ve Frýdku. 
13. listopad – tradiční soutěž v kreslení na téma: Moji prarodiče. 
14. listopad – slavnost našeho patrona sv. Martina. Mši sloužil O.A.Hráček. 
5. 12. - Mikulášská nadílka v kostele. 
1. květen – výlet rodin do Náměště na Hané a Sv. Kopeček. 
V roce pokračovala manželská setkání na faře, podle možností i s knězem. 
Červenec a srpen – tábory křesťanských dětí a mládeže. Organizoval St. Jonášek. 
Během léta zhotovil M.Matulík (Sportovní ulice) dřevěné prahy ke dveřím na faře. 14. srpen – brigáda 
na faře. Úklid zbouraných hospodářských budov. Odvoz – Josef Doležel. 
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Od svého založení působí Charita sv. Anežky každou středu od 16 hodin. Sběr šatstva, obuv, deky, 
hračky, ložní prádlo. Darované věci jsou všechny odvezeny do Charity v Otrokovicích. Odtud putují 
na Balkán, Kosovo, Ukrajina, Čečensko. V roce 1999 jsme přispěli na Kosovo 11.000.-Kč. Tříkrálová 
sbírka vynesla 4.924.-Kč. V charitní službě je zapojeno 12 žen. 



Ohlédnutí paní starostky p. Bednaříkové 
 
 Co považuje za největší aktiva po roce starostování v roce 1999. Mám se tedy otočit zpět a 
podívat se, co se nám podařilo či nepodařilo v letošním roce. Největší akce, která se dokončuje je 
rekonstrukce místních komunikací na Sportovní ulici a na Metlově. Bylo to také dílo nejnákladnější. 
60% přispěl stát, další procenta šla z našeho rozpočtu. Ráda bych poděkovala všem občanům za 
trpělivost, kterou v tomto období prokázali. Další větší akce – oprava střechy u školní kotelny. Také 
půdní vestavba na zdravotním středisku je před dokončením. Na tuto rekonstrukci jsme dostali dotaci. 
Vstupy do dvou bytů jsou financovány z obecního rozpočtu. Byty jsou určeny pro občany postižené 
povodní. Dále oprava střechy panelového domu na ulici Švermova č. 377. Nejvíce protichůdných 
názorů se objevilo při opravě staré školní budovy. Oprava fasády, nové dveře, vrata, nátěry oken. 
Dotace stát a obecní úřad. 
 Jsou věci, které mě mrzí. Například – nedovolené skládky odpadu kolem obce. Dále to, že 
někdo ukradl z mateřské školky U Trojice televizor a přehrávač, které sloužily pro ty nejmenší 
občánky v Tlumačově. 
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Na druhé straně jsou občané, kteří se snaží uchránit z dob dávných historickou dokumentaci 
osvětlující dějiny naší obce. To znamená zachraňovat staré písemnosti, fotografie, staré nářadí, 
keramiku atd. Jako další kladný příklad uvedu Mgr. Josefa Petra, který bez nároku na honorář opravil 
sochu Svaté Trojice v naší obci. Patří mu dík.  
 Obecní úřad upozorňuje na možné problémy přechodu roku 1999 na 2000. Doporučujeme, aby 
si občané pro první dny nového roku připravili léky, které užívají. Také mít rozumnou částku financí 
na první nákupy v roce 2000. Je to jen obava, že by mohlo dojít k přechodnému selhání techniky 
(počítače). 
 
 
Zpráva Metalšrotu a.s. v Tlumačově 
 
 Počet zaměstnanců 95. Řada podniků v regionu, kde má působnost akciová společnost 
Metalšrot se dostala do vleklých problémů, které v nejednom případě skončily zrušením firmy. Tato 
skutečnost s sebou nesla mimo jiné i snižující se objem železného šrotu a barevných kovů, které jsou 
hlavním produktem pro zpracování v naší firmě. Protože náš hlavní zpracovatelský podnik 
v Tlumačově je díky vysoké koncentraci výrobního zařízení řazen mezi nejvýznamnější podniky 
v České republice zpracovávající železný šrot a barevné kovy, bylo rozhodujícím cílem zabezpečit ke 
zpracování co největší množství vstupního materiálu. 
 V roce 1999 bylo zpracováno 60,6 tisíc tun materiálu. Zboží má hodnotu 141,9 mil. Kč. 
Plánované úkoly byly splněny. Vedení a.s.: ředitel – Ing. Lubomír Kubiš, ved. výr. ekon. úseku – Ing. 
Jar. Pitrun, ved. ekon. úseku – M.Janišová, ved. per. úseku – Ol.Adamec, pod. právník – Boh. Kuňák, 
před. záv. výb. Kovo – M.Skopal-Procházka 
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Firma Stodůlka 
 
 V roce 1999 vyrobila 80 000 kusů stavebních koleček. Byla snížena cena. Zaměstnanců 
v tomto roce pouze 30. 
  
 
 
 



Hasičský sbor v Tlumačově  - rok 1999 
 
 Sbor má 28 aktivních členů. V letošním roce se nám podařilo získat mládež do našich řad. A 
to 18 žáků a 9 dorostenců. 
 Připravili jsme naše vozidla Avii 31 a T148 Cas 32 k technickým prohlídkám. Naše vozidla 
obstála. Bylo to prověřeno při hašení smetiště na hřbitově. Požár hasili: Šnajdr, Žák, Adaszcewski,. 
Byli jsme na soutěži v Otrokovicích, Tečovicích, Olešnici okr. Blansko, Sazovicích, v Mokré. 
Uspořádali jsme I. ročník veteránů nad 35 let o Putovní pohár obce Tlumačov v požárním útoku. Ze 7 
družstev jsme byli na 3. místě. Před námi byly Otrokovice a Mokrá. Tak byla úspěšně zakončena naše 
soutěžní sezóna. Během roku jsme provedli sběr kovového odpadu. Je ho stále méně, za méně financí. 
Provedli jsme čištění kanalizací na ul. Švermova a 6. května. Zalévání nových stromků na Slivotíně. 
V měsíci listopad – Martinská zábava v restauraci Černý kůň. Pozváni byli hasiči z Mokré. Zábava se 
velmi vydařila. Po hodech jsme se dověděli smutnou zprávu, že naše řady opustil bratr Josef Doležel. 
Josef byl dlouholetý člen našeho sboru. 13 let vykonával funkci velitele sboru. Děkujeme všem, kteří 
ho vyprovodili na jeho poslední cestě. 
             Za sbor J. Šnajdr 
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Spolek zahrádkářů v Tlumačově r. 1999 
 
 Ke dnu 31.12.1999 máme 106 členů. Výbor má 13 členů. Schází se každé první pondělí 
v měsíci. Schůze řídí M. Stoklásek – předseda. Co jsme provedli během roku? 
 K lisu na ovoce byly zakoupeny nové plachty a rošty. Byly nabroušeny nože drtiče. Byly 
rozdrceny 3 tuny jablek, vylisováno 1 800 litrů šťávy. Byl opraven malý kotel na přepalování, 
instalovány nové ventily na vypouštění. Byl pořízen telefon do pálenice. Sezóna byla krátká. Málo 
ovoce, hlavně jablek a švestek. Bylo vypáleno 1 860 l kvasu. Pálil Zd. Ředina, M.Stoklásek, 
A.Kunčar. Pálenky proteklo16 424 litrů. Také byly zájemcům dodány sadbové brambory „Koruna“, a 
semena na pěstování zeleniny. 
 Organizace uspořádala 2 zájezdy. Jeden do Krakowa do solných dolů Věličky a druhý do 
Lipníka a hradu Bouzov. Byl uspořádán večírek na ukončení roku v restauraci Černý kůň. Přítomno 
bylo 57 členů. Předseda Stoklásek poděkoval všem za práci pro organizaci a popřál hodně zdraví a 
prac. úspěchů v roce 2000. 
 
 
Zpráva o činnosti Obecní policie Tlumačov za rok 1999 
 
 Řešili jsme 24 přestupky, a to jak proti přestupkovému zákonu č. 200/90Sb., tak proti obecně 
závazným vyhláškám. 
Přestupky proti majetku (polní pych, poškození cizí věci) 3x 
6 přestupků proti občanskému soužití 
1 přestupek proti veřejnému pořádku 
14 přestupků proti obecně záv. vyhláškám(volně pobíhající psi, stánkový prodej, vypalování trávy 
atd.) 
Ve třech případech byly osoby předvedeny na Policii ČR Otrokovice 
1 přestupek předán do stavební komise 
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Dále bylo zpracováno 38 zpráv pro potřebu Policie ČR a soudů 
Byly zjištěny 4 trestné činy, pachatelé byli předáni Polici ČR 



V dopravě bylo 21 přestupků řešeno blokově, 7 přestupků složenkou a jeden postoupen na Dopravní 
inspektorát PČR Zlín. Toto se týká přestupku úpravy silničního provozu. 
Úzce spolupracujeme s Policií ČR při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech a po 
věcech pocházejících z trestné činnosti. 
Tato zpráva není číselným přehledem o páchané přestupkové a trestné činnosti v katastru obce 
Tlumačov, neboť ta je o něco větší. 
 Závěrem chci dodat, že přibývá občanů, kteří se nebojí upozornit na páchání přestupků, na 
vandalismus i na trestnou činnost. Proto těm, kdo mají zájem nám pomáhat a nejsou lhostejní, patří 
poděkování. 
  Vypracoval: J.Navrátil – vrchní strážník Obecní policie Tlumačov 
           F. Kytlica – strážník Obecní policie Tlumačov 
 
 
Plnění rozpočtu obce Tlumačov r. 1999 
 
Druh příjmů    Rozpočet v tis.   Skutečnost v Kč 
 
Daňové příjmy    9.433    10.151.602.- 
Nedaňové příjmy   6.384      4.465.880,29 
Kapitálové příjmy (akcie)     820      9.098.384.- 
Přijaté dotace       468      4.409.898.- 
Přijaté úroky, splátky půjček       -         587.503,28 
Převod z roku 1998             10.929    11.764.652,56 
Příjem z min.pro místní rozvoj                    -      1.449.999.- 
           na 9 bytovku U Trojice 
 
Celkem příjmy    28.034    41.927.999,13 
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Druh výdajů    Rozpočet v tis.   Skutečnost v Kč 
 
Průmyslová odvětví hospodářství 8.309         9.182.484,58 
- doprava, vodní hosp. apod. 
Služby pro obyvatelstvo  11.941    10.200.211,56 
- školství, kultura, zdravotnictví, 
bydlení, odpady, ochrana přírody 
Sociální věci    910    499,705,20 
- dáv.soc.pom., jídelna důchod.,DPS      
Bezpečnost státu a právní ochrana 776    524.198,59 
- obec. policie, hasiči apod. 
Veřejná správa a služby   5.766    5.948.842,36 
- obec. zastupitelstvo, místní správa 
Ostatní činnost, rezerva, vratka  332    11.100,30 
splátka plynu     -    836.000.- 
vratka půjčky od MMR na opravu  -    2.423.000.- 
bytového fondu  
Bankovní služby ost. účtů   -              750.- 
Stavba 9bytovky U Trojice   -    1.449.999.- 
 
Celkem  výdaje    28.034    31.076.291,59 
 
  



Matrika rok 1999 
 
K 31.12.1999 přihlášeno celkem 2371 občanů  z toho 1184 mužů a 1187 žen. 
Průměrný věk 38 let. 
Počet narození 20. 
Počet úmrtí 29. 
Významná jubilea  
 
90 let – Františka Staňková 
91 let – Josef Němeček 
91 let – Jana Hrušková 
91 let – Božena Gazdošová 
93 let – Marie Vyoralová 
93 let – Zuzana Sivoková 
94 let – Františka Dorotíková (nejstarší občanka) 
94 let – Jarmila Smyčková 
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Zlatou svatbu oslavili manželé: 
Malantovi 
Kélovi 
Hulenkovi 
Janasovi 
Ulmanovi 
Fialkovi 
 
Diamantovou svatbu oslavili manželé Petruželovi, bývalí občané Tlumačova, nyní v Domově 
důchodců Lukov. 
 
 
V roce 1999 
 
 Bylo velmi krásné počasí. Zima mírná do –15°C. Sněhu napadlo asi 20 cm. Děti si užily 
bruslení a lyžování. V létě byla až tropická vedra. Byla velmi dobrá úroda obilí, počasí přálo 
pěstitelům vína. 
 Skončil rok 1999 a přišly oslavy roku nového 2000 byly velkolepé. V Tlumačově ohňostroj. 
Televize měla hezký pořad, o půlnoci lidé vycházeli do ulic. Připíjeli na zdraví v novém tisíciletí. 
Přání zaslali i obchodníci v Tlumačově:p. Maňas – potraviny, Nákupní středisko Area, p. Postava, 
Žálkovi, M.Skácelová –Dolní ulice, manželé Vlčkovi. Přání také od Metalšrotu, Dura-Line, z Výroby 
koleček, hlavně ale mnoho štěstí od starostky p. Naděždy Bednaříkové. Krásný rok 2000. 
 
 
 
 
                                                                 Zprávy zajistil: Zdeněk Ševela st. 
                                                                 Zapsala:           Jana Kokotíková 
 
                                                                                         Rok 1999 


