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ROK 2000 
 
 
Zasedání obecního zastupitelstva – 19. leden 
 
Schválilo výši poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Umístění pí Buršíkové s dcerou do Domu s pečovatelskou službou 
Výše úhrady za užívací právo hrobového místa v Tlumačově. Jednohrob – 200.-Kč na 10 let, dvojhrob  
400.-Kč na 10 let., trojhrob – 600.-Kč na 10 let. 
Schváleno nájemné za dva nové byty nad zdravotním střediskem. 
Vyslechlo záměry Sokola na využití sokolovny. 
 
Zasedání obecního zastupitelstva – 23. březen 
 
Schválen výsledek hospodaření za rok 1999. 
Předložen a schválen rozpočet na r. 2000. 
Bylo doporučeno zařadit do Tlumačovských novinek rubriku:“Kronika obce“, která by sloužila jako 
materiál do kroniky obecní. 
Vrchní strážník hovořil o činnosti obec. policie (černé skládky). 
Funkci právníka na obec. úřadu ukončil JUDr. J. Benda a jeho funkci přebírá Mgr. Radek Dvořák. 
Členové OZ byli informováni o  záměrech Historického spolku. 
MUDr. Kel informoval, že je v současné době 35 žádostí o místo v Pečovatelském domě. Jedná se i 
občany z okolí obce. 
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Bylo poukazováno na malé množství kontejnerů v obci. Umístění kontejnerů na odpad: 
Skály – spravuje p. Smetanová, u cementárny – p. Maršálek, Starý mlýn – firma HEEL p. Smýkal. 
Kontejnery na sklo jsou u hasičské zbrojnice, u nákupního střediska Area, před prodejnou p. Maňase, 
a p. Postavy, u Domu služeb.  
Poplatky za popelnice – pí Žálková na obecním úřadě. 
 
Historický spolek Tlumačov 
 
 Dne 24.2.2000, první schůze Historického spolku. Členové: L.Vaňhara, M.Skopal-Procházka 
starší i mladší, Josef Horníček, M.Pavlíčková, Mgr. J.Šicová, Mgr. J.Vrtalová, D.Králová, J.Klose, 
V.Dufek, J.Skopalík, M.Hruška, L.Stoklásek. Byl zvolen výbor, jemuž předsedá p. M.Skopal-
Procházka star. Přítomni se dohodli na náplni práce. Hlavní náplní bude shromažďování histor. 
exponátů, fotografií, folklóru z historie obce. Dále objevování a výzkum archeol. lokalit, 
dokumentování současnosti, sbírání zemědělských výr. prostředků, strojů, nářadí, keramiky apod. 
Další náplní spolku je ochrana památek a navrhování nových. Označení histor. budov v obci. Členská 
základna je otevřena novým členům. První akcí bude výstava na téma: Venkovská selská jizba a 
zeměděl. nářadí a stroje z přelomu a první poloviny 20. století. Výstava proběhne v prostoru SKZ, 
v době 27.5. – 4.6.2000. Jedná se především o džbánky, sklenice, keramiku – zakuřovanou, kořenky 
atd. Také hrnce, vyšívané ubrusy, kuchařky, zástěry, lid. kroje, kalvárie –golgoty, sošky, obrázky, 
křížky, růžence, kropenky, formy na máslo a perník, svíce, stará umývadla se džbány, žehličky, truhly, 
nábytek. 
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Kolíbky a kolovraty, neboť selská jizba na přelomu století sloužila jako jídelna, kuchyně, obývací 
 



místnost i ložnice dohromady. Součástí výstavy budou i předměty k selskému dvoru, motyky, hrábě, 
zeměd. stroje atd. Na krásu těchto věcí se pomalu zapomíná. Pomozte ji obnovit a ukázat mladé 
generaci. Ukažte, že můžeme být hrdi na dovednost našich předků. Za každý zapůjčený předmět 
děkujeme. 
 Výstava proběhla podle plánu 27.5.-4.6.2000. Přišli žáci naší školy a mnoho lidí z Tlumačova 
i okolí. Výstavu vedl J.Horníček, Skopal-Procházka st. i ml. v krojích uvítali hosty, pí Fialová a 
M.Doleželová. Vstupné bylo dobrovolné. Přišlo přes 1000 hostů. 
 
Pozorný zachránce 
 
 Tlumačovem prochází důležitá železniční trať Břeclav-Přerov-Bohumín. Jezdí po ní 
mezinárodní rychlíky, osobní vlaky, mezinárodní nákladní vlaky. 21. ledna 2000 v odpoledních 
hodinách se přehnala přes Tlumačov vánice a došlo k náhlému poklesu teplot. Asi v 16,30 hod. přišel 
do dopravní kanceláře v žel. stanici Tlumačov žák zdejší školy. Byl to Martin Jonášek nar. 14.7.1989, 
bytem Tlumačov, Dr. Horníčka č. 287. Upozornil výpravčího, že vlaky při průjezdu žel. stanicí, za 
silničním přejezdem od Machové, jiskří. Po tomto upozornění výpravčí zastavil do stanice vjíždějící 
nákladní vlak. Nechal prohlédnout elek. vedení na uvedeném místě. Zjistila se porucha na nosném 
trakčním vedení. Ta mohla při další jízdě vlaku strhnout troleje, poškodit lokomotivu a přerušit provoz 
na trati na několik hodin. Svou pozorností a pohotovým jednáním zabránil M. Jonášek hmotné škodě 
na zařízení Českých drah. Děkuje mu přednosta žel. stanice Otrokovice J.Macho. Přeje mu úspěchy ve 
škole. 
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Tělovýchovné odpoledne 
 
 TJ Sokol Tlumačov odbor Sport pro všechny uspořádal 16.4. tradiční tělovýchovné odpoledne. 
Akce se uskutečnila v tělocvičně naší školy. V průběhu odpoledne vystoupily všechny složky 
žákovského odboru. Děkujeme divákům, kteří se akce zúčastnili a jednotlivá vystoupení podpořili. 
Děkujeme ředitelství školy za bezplatné zapůjčení tělocvičny. Také Sboru dobrovolných hasičů za 
zapůjčení rozhlas. aparatury. Zvláštní poděkování p. B.Kopáčkovi za vedení celé akademie. 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
 
 V tomto roce oslavil Sbor dobrovolných hasičů 115 let svého trvání. K těmto oslavám 
připravili řadu akcí. 7. května – soutěž v požárním útoku žáků, park u sokolovny. 15. července – 
hlavní oslavy v areálu sokolovny (ukázkové cvičení, výstava techniky, hrála country kapela). Taneční 
zábava. Dopoledne byla slavnostní schůze. Řídil V.Machovský a J. Šnajdr. 
 
Masopust v Tlumačově 
 
 Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. Podle staré tradice je spojena se 
zabíjačkami a zábavami. 4. března budeme v Tlumačově prožívat jeden z tradičních masopustních 
zvyků. V okolních vesnicích se ujímají „vodění medvěda“, hasiči, ale u nás to bylo po řadu let 
výsadním právem Svazu žen. Ten už nyní neexistuje.Tak se pár lidí domluvilo a tuto tradici se snaží 
dodržet. Akci organizovala p. J.Vlčková a p. Zavadilíková s dalšími ženami. Ráno v osm hodin jsme 
začaly. V krásných maškarách s hudbou z amplionu. Někteří občané nám otvírali. Nalévali po baňce. 
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Nabízelo se občerstvení. Mnoho lidí přidalo do kasiček finanční dar. Z něj se uhradily náklady a 
slušná částka se věnovala mateřským školkám na koupi hraček. Všem účastníkům děkujeme 
                                                                                            Mgr. Š.Matulíková – učitelka ZŠ Tlumačov 
 



 
Září: Soutěž v požárním útoku a štafetě mužů 
Listopad: Martinská hodová zábava v restauraci Černý kůň. 
 
Letní kino v Tlumačově 
 
 Již jako jediné v okolí promítá filmy v červnu, červenci, srpnu a září. Vedoucí kina p. Václav 
Vymětalík vybral filmy, které se divákům jistě líbily.Za jeho práci srdečný dík. 
 
Počasí v loňském roce 1999 
 
Pondělí 7. května se nad Tlumačovem přehnaly 4x prudké bouřky, včetně krup. 
Pátek 28. května v odpoledních hodinách se na školní zahradu a okolí Morávky zvedl vítr. Do výše asi 
25 m zvedal seno, ale i okna na pařeništích, polámal hodně stromů. 
2.-6. červenec – venkovní teplota až 34°C. Byly zaznamenány 4 tropické dny. 
19. říjen – první mrazy, teplota klesla až na –4°C. 
22. říjen – přílet havranů, nástup zimy. 
8. listopad – napadlo velké množství sněhu. 
 

- 147 - 
 

Stalo se před … 
 
150 lety – obec obdržela samosprávu – příslušnost k sousednímu okresu Napajedla pod hejtmanství 
     Holešov. 
280 lety – postaven nový dvůr – nynější hřebčinec. 
360 lety – konaly se tajné evangelické bohoslužby – pastor Benedikt byl na cestě zajat a v Brně údajně 
                upálen. 
390 lety – zemřel Rudolf Purkrabí z Donína. 
530 lety – konec uhersko-české války, v té tobě asi zanikly osady Olšovec a Hoštínek. 
540 lety – první zpráva o soudním právu městečka Tlumačov. 
580 lety – první zmínka o mlýně v Tlumačově. 
 
Železniční koridor v Tluma čově 
 
 Vysokorychlostní koridory jsou moderní tratě, které výrazně zrychlí a zkvalitní dopravu nejen 
v ČR, ale v celé Evropě. O jejich výstavbě bylo rozhodnuto již v r. 1973 Mezinárodní železniční unií. 
V květnu 1985 byla v Ženevě přijata Evropská dohoda o hlavních železničních tratích, která 
doporučila úpravy vybraných žel. tras na rychlost alespoň 160 km za hodinu. Konkrétní podobu však 
koridory dostaly v roce 1994 na konferenci na Krétě. O tři roky později byly plány doplněny na 
konferenci v Helsinkách. 
 Přes naši republiku vedou trasy koridorů IV. a VI. A ty jsou v rámci ČR rozděleny na 4 dílčí 
tranzitní koridory. V označení I. až IV. jediný již zprovozněný koridor I. – Ústí nad Labem – Praha – 
Brno – Břeclav. Nás zajímá především koridor II., který vede z Petrovic u Karviné (polská hranice)na 
Ostravu, Přerov, Otrokovice, Hodonín, Břeclav (rakouská hranice). Na těchto koridorech se provádí 
modernizace podle evropských parametrů. Hlavními cíli modernizace je napojení ČD na evropské 
magistrály,  snižování  zátěže živ. prostředí, krácení  jízdních dob. Dále zvýšení  bezpečnosti  provozu, 
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spolehlivost, pravidelnost v dopravě. Je to nejrozsáhlejší akce na naší železnici od 2. svět. války. 
Navíc se provádí za plného provozu. V Tlumačově se s rekonstrukcí začalo v dubnu roku 2000. 
Musíme přiznat, že se pracuje rychlým tempem a úsek Otrokovice-Přerov se mění den po dni. 
Dokončen má být v listopadu r. 2002. Celý koridor by měl být uveden do provozu v červnu 2004. 



Úsek mezi Tlumačovem a Hulínem včetně našeho nádraží provádí firma Subtera. Tato firma není 
jedinou. Náročnost prací způsobila, že se jen na našem úseku pohybují pracovníci více než desítky 
dalších firem.. Mění žel. svršek, podchod, perony. Další mají na starosti bezpečnostní a zabezpečovací 
zařízení. O systém elektrifikace se stará další firma. Nyní se buduje podchod, perony a místa, kde 
budou položeny koleje hlavního tahu. Jsou to jednička a dvojka, jak jim říkají zasvěcení. Jak bude toto 
dvojče položeno, přestane se mezi Tlumačovem a Hulínem jezdit po jedné koleji. To by mělo být 
hotovo do 11.12.2000. Pak přijde na řadu kolej trojka až šestka. Dokončí se práce na povrchu, ale i 
řídící a zabezpečovací systém. Než se nadějeme, bude dílo hotové. 
 
Kam ta auta jezdí? 
 
 Ne každý si v době letních prázdnin udělá procházku k Morávce, Metalšrotu nebo do školního 
areálu. Tam došlo k největším změnám. Tam mířily stovky nákl aut. Vozily zeminu z budovaného 
koridoru. Mezi školní budovou a Morávkou vznikne sportoviště, které bude sloužit nejen škole. Dojde 
k navýšení plochy sportovišť o ploše 5470m čtverečních a navážkou zeminy asi 30 000m krychlových, 
s následným hutněním o výšce asi 2m. Navážka je rovnána buldozerem. Čítání aut, které navážely 
zeminu kontroloval L.Drulák str. a Fr. Ševela. Dodavatelská firma se zavázala, že po skončení 
navážky dá příjezdové cesty do pořádku. Nejvíce trpí příjezdová komunikace na náměstí 
Komenského. 
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Primice v Tlumačově 
 
 Svátkem pro tlumačovské farníky se stala primice Standy Jonáška. Primice je první 
bohoslužbou, kterou novokněz pořádá po vysvěcení. Stává se slavností pro příbuzné, přátele kněze a 
všechny účastníky mše. S přípravami se začíná mnoho dní předem .  
 Místo dění: nádvoří Základní  školy Tlumačov začínalo získávat svou slavnostní tvář již 30. 
června, den před primicí. Konečný výsledek práce a snahy mnoha farníků příjemně překvapil. Skvělá 
atmosféra, vysoký počet zúčastněných. Bohoslužba začala po 10. hodině dne 1.7.2000. V úvodu 
promluvila ke Standovi paní starostka N.Bednaříková. K blahopřání a gratulaci za tlumačovskou 
veřejnost se připojil i Otec Vavřinec. Otec Pekárek, dřívější kněz  tlumačovský, se během mše ponořil 
do ožehavého tématu omylů církve v minulosti a nutnosti jejich nápravy. Naznačil nelehký úkol 
dnešních kněží. Úsměvnou kuriozitou bylo pro přihlížející vidět Standovy malé neteřinky, jak nesou 
obětní dary nejen ve formě vína a hostií, ale pořádného pecnu chleba a trsů vína. Zúčastnilo se 18 
kněží. Primici sledovala Standova maminka a bratr Toník s rodinou. V roce 1963 zemřel Standův 
tatínek. Standovi při mši četla maminka p. Jonášková a strýc Vojtěch Kojecký ze Záhlinic. Atmosféru 
podtrhovala účast spolužáků Standy, Pěvecký sbor arcibiskupského gymnázia Kroměříž a také 
Ženského pěveckého sboru p. Kristýnka z Tlumačova. Mše byla slavnostní, uchvátil oltář pod 
baldachýnem. Konec mše neznamenal konec oslavy. Ti, kteří chtěli pokračovat se přesunuli do farské 
zahrady. O jídlo a pití nebylo nouze. Na chvíli se všichni vzdálili do kostela, kde přijali novokněžské 
požehnání. Program připravili bratři selesiáni se Standou. Bavili se všichni bez omezení věku. Standa 
ještě prozradil, že prázdniny stráví v Českých Budějovicích, a s novým školním rokem přesídlí do 
nového působiště v Teplicích, odkud se bude rád vracet do rodného Tlumačova. 
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Co a jak v naší škole 
 
 V uplynulém školním roce navštěvovalo naši školu 223 žáků. Plánovaná kapacita 600 dětí. Ve 
školní družině 28 žáků, optimální kapacita zcela naplněna. Školní jídelna byla využívána 
nadlimitně.Ač je koncipována na přípravu 338 jídel, vařilo se pro 343 strávníků. 
 5 tříd prvního stupně navštěvovalo 130 dětí, 4 třídy druhého stupně navštěvovalo 93 dětí. Je to 
další pokles a pro příští léta nemůžeme očekávat, že by došlo ke zvýšení, spíš naopak. Dá se očekávat, 



že pro malé stavy dojde ke sloučení obou mateřských škol. Tato situace nastala, i když byl zastaven 
přechod dětí na školy mimo Tlumačov. A to na školu s rozšířenou výukou jazyků do Otrokovic a další 
školy podobně specializované. Došlo k tomu pro nárůst kvality výuky cizích jazyků na prvním stupni 
naší školy. Ale také z důvodů ekonomických, časových atd. Zastavení odchodu talentovaných žáků 
z naší školy signalizuje celkové zlepšení školy, zvýšení důvěry rodičovské veřejnosti ve zvyšující se 
úroveň výchovně vzdělávací práce naší školy. V tomto školním roce došlo k zásadní reorganizaci 
vnitřního uspořádání školy. Byla přemístěna školní družina, Dům dětí a mládeže do volných prostor. 
Do přízemí staré budovy bude na podzim přestěhována lidová knihovna. Ta zatím sídlila v budově 
SKZ. Dětský dům mládeže se od ledna r. 2001 stane součástí Dětského domu mládeže Otrokovice – 
Sluníčko. Bude dál zajišťovat mimoškolní činnost našich dětí. V pedagogickém sboru nedošlo ke 
změnám a stabilizace jen přispěje ke zvýšení kvality výuky na škole. Z 223 žáků 24 prospělo 
s vyznamenáním, 195 prospělo, 4 žáci neprospěli. Všichni na I. stupni. Ve 22 případech napomenutí 
třídního učitele, 9 důtek třídního učitele, 6 důtek ředitele školy. Pěti žákům byl udělen druhý stupeň 
z chování, jednomu třetí stupeň z chování. Většinou za záškoláctví, hrubé vyjadřování, nesnášenlivost. 
Do nového škol. roku vstupujeme s elánem, přáli bychom si lepší spolupráci s rodičovskou veřejností. 
                                                                                    Mgr. R. Podlas – ředitel školy 
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Cementárna 
 
 Co je s cementárnou? To se ptá každý občan Tlumačova, který prochází kolem bývalé pýchy 
obce, cementárny. Ta léta patřila k Tlumačovu jako rodinné stříbro. Dnes se odstřeluje, bourá. Je to 
žalostný pohled na trosky, s kterými se nic neděje. Jak dlouho? Kdo dá občanům vysvětlení? 
 
Oznámení 
 
 Od 1.7.2000 platí nový zákon o evidenci obyvatel, o rodných číslech, občan. průkazech a 
cestovních dokladech. Záležitosti týkající se těchto nových zákonů vyřizuje pracovnice matriky 
v Tlumačově p. Vránová. Pro občany to znamená, že nyní si mohou požádat o vyřízení dokladů, tedy 
obč. průkazů a cestovního pasu na Obec. úřadě v Tlumačově. Nemusí zajíždět na Okresní úřad Zlín. 
Pracovníci Obecního úřadu Tlumačov: 
Starostka:  pí Naďa Bednaříková 
Místostarosta:  p. Josef Horníček 
Tajemnice:  pí Růžena Vaňharová 
Matrika:  pí Vlaďka Vránová 
Ekonom:  pí Lenka Dědková 
Referent:  pí Miroslava Žálková 
Stavební technik: p. Milan Žák 
Sekretářka:  pí Dana Kouřilová 
Obecní policie:  p. Josef Navrátil a p. František Kytlica 
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Zpráva Obecní policie Tlumačov – rok 2000 
 
 V letošním roce řešila OP 96 přestupků, jak proti přestupkovému zákonu č.200/90Sb., tak 
proti obecně závazným vyhláškám. 
33 přestupků v dopravě 
11 přestupků ve veřejném pořádku 
29 přestupků dle paragrafu 48 
2 přestupky proti občanskému soužití 
17 přestupků proti majetku dle paragrafu 50 
2 přestupky stánkového prodeje 
2 přestupky na úseku živ. prostředí paragraf 45 



 Při pěti trestních činech jsme zadrželi 6 pachatelů, ti byli předáni Policie ČR. Byla zadržena 1 
osoba, na kterou bylo vydáno pátrání. 27 osob bylo kontrolováno v nočních hodinách.Bylo zpracováno 
42 zpráv pro Policii ČR. Do komise veřejného pořádku bylo postoupeno 11 přestupků. Dobře 
spolupracujeme s Policií ČR v Otrokovicích (při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech 
a věcech).  
 Přibývá občanů, kteří se nebojí upozornit na páchání přestupků a trestnou činnost. Těm patří 
poděkování. 
                                                      Zpracoval: p. J. Navrátil, vrchní strážník Obecní policie Tlumačov 
 
Zpráva církve katolické v Tlumačově 2000 
 
2. ledna – besídka dětí u jesliček. Křížová cesta ve čtvrtek a neděli. (Vedl O. Vavřinec a farníci, 
střídala se mládež, zástupce manžel. setkání a seniorů). 
25. března slavnost „Obnovy manželských slibů“, při mši svaté 9 manželských párů obnovilo 
manželský slib. 
V postním období probíhala příprava chrám. sboru na Velikonoce pod ved. sbormistra Frant. 
Kristýnka. Sbor má 9 mužů a 13 žen, 3 žákyně ZŠ. 
5 osob se zúčastnilo národní pouti v Římě 31.3.-2.4.2000 
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V polovině dubna byla dokončena oprava věžních hodin na kostele. Pan Pospíšil ze Šumic postavil 
nový hodinový stroj. Je mechanický s elektrickým natahováním. Oprava stála celkem 78.000.-Kč. Na 
opravě spolupracoval desítky hodin a to zednické, elektrik. a stolařské práce p. Alois Navrátil. Před 12 
lety vyrobil p. Kopřiva ze Sportovní ulice ručičky k hodinám. Při nové instalaci byla dlouhá ručička 
zkrácena a znovu instalována. Na Velikonoce již hodiny odbíjely. Pan Chujac z Tlumačova vyrobil 
dvoudveřovou skříň za 8.345 .-Kč. 
15. dubna pouť farnosti na sv. Hostýn. 2 autobusy spolu s O.Vavřincem. Ženský pěv. sbor pod 
vedením p. Kristýnka vystupoval při mši svaté sloužené za tlumačovskou farnost, zazpíval 4 části 
České mše od Voj. Říhovského a skladbu Matičko Boží od B.Smetany. 
O Velikonocích zazněly pašije v podání p. J.Kutry a hostů z mysločovické farnosti. Dále účinkoval 
chrámový sbor pod vedením Frant. Kristýnka 
27.4.2000 zasedala Pastorační rada. Projednávala: 

1. Příprava na primice Stan. Jonáška. 
2. Příprava voleb do Pastorační rady. 
3. Dokončení věžních hodin. 
4. Požadavek OÚ Tlumačov na zábor cír. pozemku 12463m čtverečních (trvale 2618m čtrver. a 

přechodně 8802 m čtver. Z důvodů protipovodňového valu. 
5. Příprava májových pobožností.              

1.5.2000 pouť farnosti do Křtin – 1 autobus poutníků společně s O. Vavřincem, který koncelebroval ve 
Křtinách při mši sv. na velké děkovné pouti. Hlavním celebrantem byl brněnský biskup Mons. Vojtěch 
Cirkle, opati novoříšský a starobrněnský. 
18.5.2000 na pozvání KDU-ČSL navštívil naši farnost p. Ondřej Bystřický ze Štítné. Sloužil mši 
svatou. Promluvil na téma Katecheze – evangelizace – působení Ducha Svatého. 
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10.6.2000 byli pozváni na Olomoucké arcibiskupství senioři ke společnému setkání zástupců farnosti. 
Poté byla sloužena mše svatá , P. Josef Šich promluvil na téma Poslání charity, spolupráce s farností. 
V odpoledním programu jsme si vyměnili zkušenosti o činnosti seniorů ve farnostech. 
24.června 2000 pořádán zájezd u příležitosti kněžského svěcení Stanislava Jonáška v chrámu sv. Petra  
a Pavla v Brně na Petrově. 1 autobus spolu s O. Vavřincem a řád. sestrami S.M.Leonií a 
S.M.Immaculatou. V 9 hod. slavnost zahájena. Celkem vysvěceno 17 kněží – seleziánů. Poté exkurze 
do radia Proglas. 
 



V červnu přistoupily 3 děti k sv. přijímání. 
12.8. odjel 1 autobus farníků na pouť zlínského děkanátu na Velehrad. Byla mše sv., adorace na úmysl 
obnovy rodin a za kněžská a řeholní práva, povolání. 
8.10. účinkuje Ženský pěv. sbor pod vedením F. Kristýnka u příležitosti duchovního koncertu 
v chrámu sv. Mikuláše v Malenovicích. 
Na svátek sv. Martina sloužil mši P.Josef Pekárek ze Slušovic. 
Protože skončil dvouletý mandát členů Pastorační rady, proběhly volby od 22.10. do 29.10. S platností 
od 26.11.2000 byla ustanovena O.Vavřincem Pastorační rada: MUDr. Ludvíka Juráčková, Ing. 
Antonín Jonášek, Jiří Skopalík, Jaroslav Kutra, Františka Paďourová, Ing. Stanislav Skopalík. 
Ustavující zasedání 30.11.2000. 
Roční vyhodnocení činnosti farnosti za rok 2000: 
Finance: Příjmy:   210.108.-Kč / z toho sbírky 121.000.-Kč 
  Výdaje:   177.300.-Kč /bohoslužebné 5.000.-Kč 
  Režijní:   55.850.-Kč 
  Opravy:  87.490.-Kč 
  Odeslané sbírky: 19.850.-Kč 
Pastorační činnost: křty – 3, svatby – 2, pomazání nemocných –2, pohřby – 12, katecheze dospělých – 
5 párů. Náboženství učí katecheta p. J. Kutra. 
                                                                                              Zpráva: MUDr. L. Juráčková 
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Zpráva o činnosti zahrádkářů v Tlumačově 
 
 Organizace má ke dni 31.12.2000 103 členů. Řídí ji 13členný výbor, který se scházel každé 
první pondělí v měsíci. 
 Bylo rozdrceno asi 8 tun jablek a vylisováno 5 612 litrů šťávy. U lisu pracovala p. Věra 
Polášková a p. Marie Svobodová. V pálenici bylo vypáleno z 1 340 q kvasu 8 508 litrů pálenky. 
Sušičky byly využívány v malém měřítku. Sadbové brambory byly zajištěny od nového dodavatele. 
Naši členové obdrželi zeleninová semínka. Byl uskutečněn zájezd na Macochu a do Borotína. Setkání 
našich členů na ukončení roku – 2.prosince v rest. Černý kůň zúčastnilo se 64 členů. Zahradu si 
pronajala paní Jánská se synem. 
 Organizace hospodaří asi s 2 500 000.-Kč. Tyto prostředky budou upotřebeny pro budování 
organizace. Výbor pracoval ve složení:  
Předseda:  Miloš Stoklásek 
Místopředseda:   Eva Malantová 
Jednatel:  Jiřina Vrtalová 
Pokladník:  Irena Masařová 
Hospodář:  Josef Svačina a Antonín Kunčara 
Členové výboru: Věra Polášková, Marie Svobodová, Jindra Zálešáková, Vlasta Heverová, 
   Miroslav Kozmín 
 
Podniky a obchody v Tlumačově rok 2000 
 
Potraviny  ul. Švermova: majitel p. Josef Postava 
Potraviny  ul. Sokolská: majitel p. František Maňas 
Potraviny  ul. Metlov: majitelka pí Miroslava Žálková 
Area-obchodní dům ul. Nádražní pronájem pí. Helena Zaoralová – potraviny, průmysl. zboží 
Potraviny  křižovatka pronájem pí Daniela Králová 
Potraviny  Skály pí Juhaňáková 
Cukrárna  majitelka pí Olga Ředinová 
Dům služeb  vlastník obecní úřad 
Kadeřnictví  vedoucí pí Černá, pedikúra pí Karla Kudláčková 
Kosmetika  pí Hlobilová, Madlenka –textil a oděvy pí Hoková 
Oprava kol   p. B.Kolaja ml., obuv pí Anna Štěpánová 
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Chova     chov. zvířata, krmiva atd. pí E. Vykoukalová 
Pošta     ved. pí Samohýlová, přepážka pí O. Jonášková 
Lékárna    ved.RNDr. Maléřová, pronájem obec. úřad 
Prodejna  Nábytek   ved. I. Volencová 
Autoservis (na Bednaříkovém)  p. Adamík, pronájem 
Prodej – Autoservis   ul. Kvasická, majitel Z. Ředina 
J.I.P.S.     výroba na numerických strojích, pronájem 
COVAN – autodíly z vraků  ul. Dolní, majitel Ing. arch. L. Mazda 
Autodíly (na Vlčkovém)  R. Horák, v pronájmu 
Trafika     ul. Dolní, majitelka M. Skácelová 
Prodej motooděvů (na Gottwaldovém) majitel L. Hubík s manželkou 
AREA – 1. patro velkoobchod hraček ved. A. Krůza, majitel  M. Skřivánek 
Budova Agrotonz   AZD – Ing. Čevela – počítače 
     Produkt – zařízení na úpravu vody 
     BP Complet – montáž sádrokartonů 
Stánek Novinové služby  pí Vlčková majitelka 
Řeznictví    J. Obdržálková majitelka 
Stolařství    p. Chujac majitel (za školou) 
Stolařství    p. Machálek J. majitel (ul. Kvasická) 
TESA KRYT    montáž střech, p. L. Pekárek 
Zahradnictví    p. Talaš 
Zahradnictví    p. Mašek 
Zahradnictví    p. J. Jánský 
Zahradnictví    p. M. Hotařík 
SKZ     stará škola, ved. M. Neoral 
Knihovna    základní škola, pí J. Fialová 
Benzinka (před Tlumačovem od Záhl.) p. Sesos 
Benzinka na Skalách   firma Robion Oil, p. S. Plesník, v pronájmu 
Pneuservis    p. Stodůlka, majitel 
Sběrna surovin    na mlýně p. I. Smýkal 
Montáž a oprava vod. potrubí,plyn p. Zaoral 
Kohoutek-zpracov.a výkup dřeva u nádraží, pronájem 
Autoškola    pí M. Václavíková 
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Restaurace    U hřebčína, p. P. Elzner 
Restaurace    Na křižovatce, p. M. Bartoš 
Restaurace    Purkrabí z Donína, ved. L. Čevela, pronájem 
Restaurace    Černý kůň, ved. pí D. Kotlabová 
Motorest (za Tlumačovem)     Na hájence, p. L. Strašák 
Skály: 
Firma Adima    prodej agregátů na náklad. auta, p. L Brázdil -Machová   
Firma Baillou    výroba překližek, Ing. J. Vinkler – ředitel 
Firma Print    polygrafická výroba, V. Vich – ředitel 
Stavebniny    u nádraží, J. Ševela, v pronájmu 
Stavebniny    cementárna, p. Manďák, v pronájmu 
Podnikatelé v zemědělství  Agrotonz, Ing. Jedincová – ředitelka 
     J. Haša, J. Stašek, M. Procházka , I. Procházka 
Výroba stavebních koleček  p. Stodůlka 
Výroba hraček    p. Stodůlka 
Metalšrot    zpracování kovového odpadu, Ing. L. Kubiš – ředitel 
Dura-Line a.s.,s.r.o.   výroba potrubí, Ing. Šuranský – ředitel 



Vodárna Skály    Ing. M. Bernard – ředitel 
Zemský hřebčín   Ing. L. Mamica 
 
Zdravotní středisko 
 
MUDr. Libor Tesařík - privátní praktický lékař 
 Marie Hubáčková – sestra 
MUDr. Milan Staněk – praktický zubní lékař 
 Jaroslava Vránová – sestra 
MUDr. Hana Červenková – praktický lékař pro děti a mládež 
Ordinace v pronájmu obecního úřadu. 
Soukromá ordinace MUDr. František Kel – gastroenterolog (nemoci zažívacího ústrojí) 
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Základní škola Tlumačov r. 2000 
 
Mgr. Robert Podlas – ředitel školy 
Mgr. Jiřina Rýdlová – zástupce ředitele (bytem Tlumačov) 
I.stupeň ZŠ: 
Desenská I. –tř. uč. 3. třídy (bytem Otrokovice), B. Jüngerová – tř.uč. 1. třídy (bytem Malenovice), 
Mgr. Š. Matulíková – tř.uč. 4. třídy (bytem Tlumačov), Mgr. L.Odložilíková tř.uč. 2. třídy (bytem 
Tlumačov), Mgr. J.Šicová – tř.uč. 1. třídy (bytemTlumačov), Mgr. J. Vrtalová tř.uč. 5. třídy (bytem 
Tlumačov). 
II.stupeň ZŠ: 
Mgr. V. Doleželová – výtv. výchova, němčina (bytem Otrokovice) 
Mgr. H. Ondrášová – tř.uč. 6.tř. (bytem Bohuslavice), Mgr. J. Pospíšil- tř.uč.9.tř. (bytem Tlumačov), 
Mgr. Z. Simonová – tř.uč.8.tř. (bytem Uherské Hradiště), Mgr. J. Slováková – tř.uč.7.tř. (bytem 
Tlumačov). 
Školní družina: vychovatelka J. Fojtů (bytem Tlumačov) 
I.mateřská škola – (budova staré školy), ředitelka H. Janoštíková (Tlumačov) 
II. mateřská škola – U Trojice, ředitelka H. Šedivá (Kvasice) 
 
Železniční stanice Tlumačov 
 
Stavba ČD – modernizace traťového úseku Otrokovice – Přerov, II. železniční koridor. 
Provozní soubory:  90 853 005.-Kč (výluky, výměna kolejí atd.) 
Stavební objekty:   217 880 121.-Kč (oprava mostů, nástupiště atd.) 
Celkem:   308 733 126.-Kč 
Investice rok 2000: 
Provozní soubory:  41 686 175.-Kč 
Provozní náklady:  177 697 578.-Kč 
Celkem:   219 383 735.-Kč 
Podchod u nádraží (spojující 3. nástupiště do Jiráskovy ulice) 
Část Českých drah:  18 213 002.-Kč po 3. kolej 
Část obecní:   13 804 002.-Kč (OÚ) 
Celkem:   32 017 OO2.-Kč 
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Traťový úsek Tlumačov – Hulín: 
Provozní soubory: 23 744 659.- Kč 
Stavební objekty: 273 791 808.- Kč 



Celkem: 297 536 467.- Kč 
Investice za rok 2000: 
Provozní soubory: 4 355 196.- Kč 
Stavební objekty: 238 314 160.- Kč 
Celkem: 242 669 356.- Kč 
Podklady: ČD, divize dop. cesty 
                 Stavební správa Olomouc, pan Jan Bezucha 
                 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 
Metalšrot 2000 
 
 Oproti roku 1999 došlo v oblasti nákupu, zpracování a prodeji žel. šrotu a barevných kovů 
k nárůstu více jak o 33%. Bylo zpracováno 63,4 tis. tun žel. šrotu a barev. kovů, ve finanč. vyjádření 
představuje objem 190 mil. Kč. Téměř veškerá produkce uprav. šrotu končí v tuzemských hutích. 
Vytříděný hliníkový šrot je dodáván do Kovohutí Mníšek  a.s., a odpady mědi a jejich slitin do 
Kovohutí Čelákovice a.s. 
 Metalšrot Tlumačov podporuje sponzorskými dary hlavně sportovní kluby v regionech svých 
provozů a výkupen. Dále tělovýchovu v Tlumačově odd. fotbalu. Počet zaměstnanců 95.  
                     Zpráva: pí Janišová – ekonomka Metalšrotu 
 
Firma Stodůlka  - výroba stavebních koleček 
  
 Vyrobilo se 80 000 kusů. Rok jsme začali s 29 zaměstnanci. Na sezónu jsme přibrali 8 
zaměstnanců. Na konci roku nás bylo zase 29 zaměstnanců. 
        Zpráva: pí M. Nováková – účetní 
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Nové domy v Tlumačově 
 
Novostavba č.p. 98 Sokolská 
Novostavba č.p. 852  Metlov 
Novostavba č.p. 857  Metlov 
Novostavba č.p. 856 U Vodárny 
Novostavba č.p. 855 U Vodárny 
Novostavba č.p. 709 U Trojice 
Demolice č.p. 19 Dolní ulice (výstavba nového rodinného domu) 
Demolice – cementárna, drtič 
Zahájení výstavby: Novostavba rod. domku – ul. Žižky 
                               Novostavba rod. domku – Nivy II 
 
Paní starostka bilancuje 
 
 Ohlédněme se, co nám ten posledním rok tisíciletí přinesl. Biocentrum Zástruží je budováno 
v souladu s platným územním plánem obce i navrhovaným souborem protipovodňových opatření. 
Cílová plocha biocentra je 5,84 ha, z toho představuje 31 624 metrů čtverečních pozemku, který je 
evidován jako orná půda ve zprávě Pozemkového fondu ČR. Zalesnění bude provedeno dubem letním 
s lípou srdčitou. Okrajové části budou osázeny plodonosnými keři. Dotace státu 436 000.-Kč, byla 
využita na 100 %. Pro práci je využito místních podnikatelů. Na Hoštínku jsou budovány malé tůňky, 
bez přítoku a odtoku na parcele č. 992 k.ú. Tlumačov. Program – péče o krajinu plně nahradí náklady 
ve výši 130 500.- Kč. Tůňky jsou budovány se souhlasem majitelů pozemků ( rodina L. Vaňhary). 
 V roce 1999 provedla firma IMOS – Vodohospodářské stavby Zlín opravu místní kanalizace 
na Metlově. Celková hodnota akce 660 000.- Kč (úprava komunikací, předláždění chodníku atd.). 
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Infrastruktura na Skalách: 
 Stavby řeší příjezdovou místní komunikaci k novostavbám rod. domů. Šířka vozovky je 5 m a 
navazuje na příjezd k vodárně. Hodnota díla 500 000.- Kč. 
Mateřská škola – Komenského náměstí: 
 Omítky na zdivu budovy byly silně poškozeny vlivem vlhkosti. Oprava provedena firmou 
MOSAV Zlín. Hodnota 221 296 .- Kč. Práci okolo budovy provedli pracovníci technické čety 
obecního úřadu. 
 Oprava chodníku podél silnice I/55, v úseku od křižovatky s místní komunikací na Metlov. 
Chodník byl opatřen obrubníky. Hodnota 99 585 .- Kč. Provedla firma STRABAG odštěpný 
závod Brno. 
 Bytovka U Trojice – dosud se nepodařilo soustředit dostatečný počet zájemců, kteří by vložili 
požadovanou částku pro pokračování stavby. Naší představou je vytvoření bytového družstva, do 
něhož by zájemci vložili při vstupu  čtvrtinu hodnoty bytu. Další část by uhradili při dokončení 
stavby. Na finanční rozdíl by byl použit úvěr, který by se splácel 20 let. Po této době by se byty 
staly majetkem nájemníků. 
 V září byla OZ předložena petice občanů z Metlova a Sportovní ulice, požadující řešení 
problémů se silniční dopravou v této části obce. Projíždí tady mot. vozidla, i přes zákaz, velkou 
rychlostí. Občané žádají instalovat zpomalovací příčné prahy (retardéry). Do konce roku budou tři 
instalovány. 
 Cementárna: člen Českomoravského cementu a.s. Beroun Ing. P. Michka nám sdělil – areál je 
od 1. 10. 2000 pronajat stav. firmě Manďák a.s., která zde bude prodávat stavební materiál. Firma 
má sídlo v Kroměříži. Českomoravský cement bude pokračovat v demolici v části objektu. 
Připravuje se prodej bytů v domě, který je součást cementárny. Přednost mají dosavadní majitelé. 
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 V Otrokovicích vidíme, jak pokračuje budování protipovodňových hrází. U nás je ticho před 
bouří, nebo klid po pěšině? Firma ARATIS a.s.se sídlem v Brně připravila projekt protipovodňové 
ochrany obce. Účelem opatření je ochrana obce před povodní z řeky Moravy a říčky Mojeny. 
Tomu odpovídá ochranná hráz. Ta začíná na severním okraji obce nad benzin. čerpací stanicí, 
vede po levém břehu Mojeny až  po soutok s Hajským potokem, kde přechází  na pravý břeh 
Mojeny. Pak vede do prostoru rod. domků U Rybníčka. Tady přechází trasa hráze komunikací 
II/367 (na Kvasice) a vede po pravém břehu Mojeny až do prostoru dostih. závodiště. Hráz bude 
nově zvýšená, končí jižně od obce v prostoru za zahradnictvím p. Talaše. V celé délce je navržená 
jako sypaná zemní hráz  s výjimkou rod. domků. Tam je navržena železobetonová zeď. Délka 
hráze 3 730 m. 
 Dne 12. listopadu jsme zvolili první krajská zastupitelstva. Reforma veřejné správy není 
zdaleka dokončená. Jsou nejasnosti v přenášení pravomocí z centra do krajů z okresů na obce a 
města. Cílem je přiblížit rozhodování blíže k regionu. Krajské úřady jsou již zvoleny, a všichni se 
budeme učit s novou skutečností navazovat kontakt. 
 Velice mě vždy zarmoutí, jak se zhoršily mezilidské vztahy. Na pracovištích, v rodinách. 
Závist, zloba. Potěšilo mne všechno, co se nám podařilo dotáhnout do konce. 
 
Rychlostní komunikace 
 
 Vedoucí referátu dopravy OKÚ Zlín Ing. Kašpárek na zasedání OZ 18. října informoval o 
přípravě stavby rychlostní komunikace R55. Tyto informace nás zajímají, neboť požadujeme co 
nejrychlejší řešení dopravní situace v naší obci, vybudováním obchvatu. 
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Nejdůležitější akce pro střední Moravu: 
- obchvat Otrokovic (začátek asi březen 2001) 



- prodloužení dálnice D1 Vyškov – Mořice 
- Vyškov – Hulín 
- Otrokovice – Zlín (čtyřproudovka) 

Úsek silnice R55 Skalka-Hulín, na němž máme největší zájem je ve fázi vyřizování  územního 
rozhodnutí. Zahájení stavby asi rok 2003, náklady 3 miliardy Kč. 
 
Zvláštnosti podzimu 
 
6. října napadl první sníh na Šumavě a v Krušných horách. 
11. října přiletěli havrani.  
25. října první mrazík. 
 
Vlastní jména osobní v Tlumačově  -  rok 2000 
 
Vyskytují se více než 10x a bez ohledu, zda jde o příjmení mužské nebo ženské. 
11x – Bednařík, Dočkal, Otevřel, Skácel, Stoklásek, Šnajdr 
12x – Gazdoš, Kravec 
13x – Dědek, Válek 
14x – Kytlica, Procházka, Skopalík, Ševela 
15x – Matulík, Novotný 
16x – Dvořák, Kadlčík, Kopčil 
17x – Hlaváč, Zaoral 
18x – Kouřil, Skopal-Procházka, Vybíral 
19x – Brázdil, Janoštík 
20x – Gazda, Jonášek 
21x – Samohýl, Zapletal  
22x – Buršík 
25x – Machovský 
27x – Němec 
 Toto porovnání se poprvé provedlo v roce 1993. Tehdy bylo nejčastějším příjmením Samohýl 
– 27x. O tři roky později příjmení Zapletal – 28x a v roce 2000 je to Němec – 27x.  
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 Nejčastěji užívaným jménem je v roce 2000 Marie – 101x, Josef – 85x, Jiří – 72x, Miroslav – 
64x, Jan – 60x, Pavel – 57x, Petr – 53x, Ludmila – 50x, Jana - 48x, Zdeněk – 42x, Martin – 37x, 
Václav – 34x, Karel – 34x, Anna – 32x, František - 32x, Věra – 31x, Jarmila – 29x, Tomáš, Michal, 
Ladislav –28x, Vlasta – 27x. Jen jedenkrát je použito 97 jmen a jen 36 jmen má po dvou držitelích. 
 
 
Matrika rok 2000  
 
K 31. 12. 2000 přihlášeno 2 374 občanů, z toho 1 184 mužů a 1 190 žen. 
Průměrný věk 38 let. 
Počet narození 24, počet úmrtí 26. 
Významná jubilea: 
90 let – Zapletalová Vojtěška 
90 let – Kélová Antonie 
90 let – Horká Marie 
90 let – Samohýlová Bohumila 
91 let – Staňková Františka 
92 let – Němec Josef – nejstarší občan 
92 let – Hrušková Jana 
94 let – Sivoková Zuzana 
95 let – Smyčková Jarmila 



95 let – Dorotíková Františka – nejstarší občanka 
 
Zlatá svatba 
Manželé Lukášovi 
              Pospíšilovi 
  Kaláčovi 
  Horovi 
  Šnajdrovi 
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Plnění rozpočtu obce Tlumačov za rok 2000 
 
Druh příjmů   Rozpočet v tis. Kč  Skutečnost v Kč 
Daňové příjmy   10.247.-   9.813.115.- 
Nedaňové příjmy  3.860.-    5.036.764,62 
Kapitálové příjmy  170.-    30.000.- 
Přijaté dotace   458.-    1.590.614.- 
Převod z roku 1999  3.914.-    3.314.199,24 
Celkem    18.649.-   19.784.692,86 
 
Druh výdajů   Rozpočet v tis. Kč  Skutečnost v Kč 
Průmyslová odvětví 
- doprava, vodní hosp. apod. 3.191    1.169.762,85 
Služby pro obyvatelstvo 
- školství, nakládání s odpady 
  ochrana přírody apod.  7.900    7.230.954,19 
Sociální věci 
- soc. pomoc 
jídelna důchodců, DPS  573    476.932,95 
Bezpečnost státu 
- obecní policie, hasiči apod. 700    567.633,44 
Všeobecná veřejná správa,služ. 6.285    6.064.432,94 
Celkem    18.649    15.509.716,37 
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V roce 2000 jsou ubytováni v domě s pečovatelskou službou tito občané: 
Byt č. 10 Pastyříková Jos.  Byt č. 20 Neoral Milan 
Byt č. 11 Staňková Frant.   Byt č. 21 Valová Libuše 
Byt č. 12 pí Burešová   Byt č. 22 Konečná Marie 
Byt č. 13 pí Durdová   Byt č. 23 Gazdíková Vojtěška 
Byt č. 14 Petrujová Marie  Byt č. 24 Machovská Frant. 
Byt č. 15 Válková Jarmila  Byt č. 25 Šlechtová Ludmila 
Byt č. 16 Doležel Karel   Byt č. 26 Blahošová Zdeňka 
Byt č. 17 M.a M. Hejtmánkovi  Byt č. 27 Šuráň Miroslav 
Byt č. 18 Machovský J. ml.  Byt č. 28 Krejčí Marie 
Byt č. 19 Jašková Marie   Byt č. 29 Švendová Ludmila 
 
 
 



Počasí v roce 2000 
 
 Tento rok byl velmi teplý. Průměrná teplota 10,46°C. Byla vůbec nejvyšší naměřená v historii 
stanice v Holešově. Úhrn srážek za rok 2000 byl 663,6 mm, což je tento rok řadí k normálu. Léto – 
velké sucho. Zemědělci dostali dotace od státu. 
 Zajímavost – týden před svátky vánočními našli občané v Hrabůvce kola suchohřibů. 
 
Rokem 2000 končí druhé tisíciletí našeho letopočtu 
 
 Největší události posledního století v tomto druhém tisíciletí, ve kterém žili naši rodiče a naše 
generace:  
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- První světová válka začala v roce 1914. Ukončena v roce 1918. Zahynulo asi 19 milionů lidí. 
95 % vojáků a 5 % civil. Obyvatel z Tlumačova zahynulo 59 vojáků a 4 legionáři. Jména jsou 
vytesána na pomníku T.G.Masaryka. 

- 28. října 1918 vznikl samostatný stát Československá republika. Zasloužil se o to 
T.G.Masaryk a Rostislav Štefánik. První prezident T.G.Masaryk. 

- 16. března 1939 vyhlášen Protektorát Čechy a Morava jako formálně autonomní součást 
Velkoněmecké říše. Vzniká II. světová válka. Trvá do roku 1945. Byla to válka nejkrutější 
v historii. Celkový počet obětí 52 199 262. Tlumačov osvobozen 5. 5. 1945 rumunskou 
armádou. Z Tlumačova zahynuli 2 občané a 1 voják ruské armády Vasil Maskalevič.. Válka 
končí v r. 1945 porážkou Německa. 

- 6.8. 1945 používá poprvé USA atomovou bombu na japonskou Hirošimu. 9.8.1945 na 
japonské Nagasaki. 

- V roce 1961 vypustili Sověti do vesmíru prvního kosmonauta světa Jurije Gagarina, který 
obletěl naši planetu. 

- V roce 1968 bylo potlačeno „pražské jaro“ vstupem vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa. Ruská vojska zde zůstala do r. 1990. V Tlumačově byl rozložen tábor pod 
Hrabůvkou asi půl roku. 

- Na tři čtvrtě miliardy lidí sledovalo v noci z 20. na 21. července r. 1969 u televizorů první 
kroky lidí po Měsíci. Podařilo se to výpravě Apolla 11 z USA. Posádka: Aldrin, Colins, 
Amstrong. 

- V roce 1989 končí vláda komunistů, vzniká demokratický stát Československo. 
Zajímavost: první socha T.G.Masaryka byla za války zničena a hozena do Jerolínkové skály na 
Slivotíně. Druhá socha zůstala za totality 41 let neporušena. Jen málo soch zůstalo v republice na 
svých místech. 
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Prezidenti Československa: 
Tomáš G. Masaryk   Antonín Novotný 
Edvard Beneš   Ludvík Svoboda 
Emil Hácha (II. svět. válka)  Gustav Husák 
Klement Gottwald   Václav Havel 
Antonín Zápotocký 
To byl krátký průřez dvacátého století druhého tisíciletí.  
 
 
 
 Končí rok 2000 a všichni se těšíme na velké oslavy. Hasiči v Tlumačově pod vedením V. 
Machovského uspořádali na Vánoce velký ohňostroj u vánočního stromu. Promluvila paní 
starostka N. Bednaříková. Popřála všem pro vánoční čas hodně radosti a klidu. To vše také do 
nového tisíciletí. Ať je rok 2001 lepším. Bez hrůz války. Hodně štěstí. 



 Silvestr byl velkolepý. Ohňostroj od večera až do rána. Lidé si přejí vše nejlepší. Ve všech 
restauracích v Tlumačově je veselo. 
 
Šťastný nový rok 2001 !    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               Zprávy zajistil: Zdeněk Ševela st.  
                                                                               Zapsala:            Jana Kokotíková 


