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ROK 2001 

 
 

 A máme zde milénium. Nové tisíciletí. První rok třetího tisíciletí našeho letopočtu. Co nás 
čeká v tomto tisíciletí? Přejeme si všichni hodně zdraví, žádné katastrofy. 
 
 
 
Radnice – 21. zasedání obecního zastupitelstva 
 
 Informace o přechodu ZŠ na právní subjektivitu podal ředitel školy Mgr. Robert Podlas. 
Schválen přechod na právní subjektivitu od 1. 7. 2001. 
 Ředitelka I. MŠ p. Janoštíková předložila zprávu o činnosti a upozornila na nutnost odstranění 
vlhkosti sklepa. Také na rekonstrukci zahrady. Zprávu o činnosti II.MŠ podala p. Zálešáková. 
Informovala o špatném stavu střechy budovy, také podlahové krytiny, oken a zahradního vybavení. 
Došlo na názory o další existenci dvou MŠ v obci. O nevyužitých prostorách ZŠ. Doporučeno 
zpracovat výhled pro další léta. 
 Starostka podala informace o bytovce U Trojice. Byl zaregistrován Mikroregion Jižní Haná – 
Tlumačov, Kvasice. Na Metlově a Sportovní ulici  byly instalovány 3 příčné prahy (retardéry). Objekt 
cementárny využívá firma Manďák Kroměříž, jako prodejnu stavebnin. 
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Členové obecního zastupitelstva byli seznámeni s návrhy stavebních prací: úprava okolí školy, 
rekonstrukce budovy SKZ, zřízení spojovací uličky z Nádražní ke zbrojnici, zřízení parkoviště u 
zdravotního střediska 
 
22. zasedání obecního zastupitelstva 
  
 Projednána výše nájemného za pronájem sokolovny na provoz kina. Informace o 
připravovaném sčítání lidu, domů a bytů podala starostka p. Bednaříková. 
 Schválen návrh na zajištění odvozu domovního odpadu r. 2001. Nadále budou zajišťovat  
Technické služby Otrokovice. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2000. Podle nového zákona musí mít 
každé popisné číslo samostatnou popelnici. 
 Podány informace o dalším postupu výstavby byt. domu U Trojice. Informace o získání státní 
dotace na podchod pod železniční stanicí. 
 
23. zasedání obecního zastupitelstva (24. ledna) 
 
 Schváleny odměny neuvolněnému místostarostovi, předsedům komisí a zvl. orgánům. 
Schválen jednací řád od 24.1.2001. Ustavení finan. a kontrol. výboru. Schválen příspěvek ve výší 
50.000.-Kč pro Mikroregion Jižní Haná. Do škol. jídelny přijata do 30.6. další kuchařka. Schváleno 
zrušení SKZ jako příspěvkové organizace. 
 Od 1. března platí nové známky pro vývoz domovního odpadu. Prodej p. Žálková na obec. 
úřadě. Do 31. března se vybírají poplatky za psy (60.-Kč). 
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24. zasedání obecního zastupitelstva (28.4.) 
 
 Předložen návrh rozpočtu na rok 2001. Stanovisko staveb. komise k zastavovací studii lokality 
Skály a Zábraní – Přasličná. Odsouhlasen  návrh  usnesení pro  mikroregion  Zlínska – Čistá voda pro 



Dunaj. (Za člena rady schválen Ing. Ševela). 
 Schválen odprodej pozemku pro regul. stanici plynu. Projednána petice občanů ze Skal – 
doprava dětí do školy. 
 Schváleno vybudování retardérů ul. Švermova do ulice Zábraní, potom ul. 6. května. Schválen 
příspěvek na dopravu ČSAD Kroměříž. Od 1.4. se ruší příspěvek na obědy důchodců (5.-Kč). 
 Zánik poslaneckého mandátu Mgr. Milana Neorala k 31. březnu 2001. (Neslučitelnost s funkcí 
vedoucího Sdruženého klubového zařízení). 
 
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva (14.3.2001) 
 
Projednáno plnění rozpočtu OÚ za rok 2000 
Schválen rozpočet na rok 2001 
Vytvořena pracovní skupina k jednání perspektiv MŠ I. a MŠ II. (event. umístění v areálu ZŠ). 
 
25. zasedání obecního zastupitelstva (4.4.2001) 
 
Otrokovice navrženy jako pověřená obec pro Tlumačov. 
Přečten jednací řád výborů zastupitelstva (finanční a kontrolní). 
Schváleno poskytnutí částky 5.000.-Kč ze sociálních dávek pro onkohematologické odd. dětské 
kliniky FN Olomouc. 
 
26. zasedání obecního zastupitelstva (18.4.) 
 
Uvolněný mandát po Mgr. Neoralovi přijal V. Stoklásek. 
Souhlas k doprav. značení a zpomalovacího prahu kolem Metalšrotu. 
Poslanci byli seznámeni se stanoviskem DI Policie ČR ke zřízení přechodu na silnici I/55. 
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Osvětlení na Skalách řeší p. Šenkyřík 
Byla vytvořena skupina, která se bude zabývat údržbou a obnovou obce (Ing. Ševela, Ing. Šico, J. 
Horníček, J. Klose, R. Vaňharová). 
Ing. Ševela apeluje na důslednější postihování porušování ob. platných vyhlášek. 
Schváleno podání žádosti o finan. příspěvek na opravu budovy SKZ z dotací programu Obnovy 
venkova (500.000.-Kč pro rok 2002). 
Poslanci byli seznámeni se studií stav. úprav v ZŠ. 
 
Komise zemědělská a životního prostředí 
 
 Prioritou komise ZŽP je obnova krajiny v katastru Tlumačova. Byl vypracován program na 
obnovu krajiny. V roce 2000 byly dokončeny tůňky pod Hoštínkem a proběhla výsadba boicentra 
Zástruží. Na ploše 3ha se vysadilo 25 tisíc stromků, převážně dub a lípa. Tyto akce byly hrazeny 
státem. Při budování rychlostní komunikace R55 budou obnoveny některé polní cesty. Budou se 
vysazovat stromy kolem potoků. 
 V loňském roce se začalo s vysazováním parčíku na Metlově. Starosti dělají plochy, které 
zůstaly po asanaci domků v důsledku povodní (v r.1997). Roste na nich plevel, slouží jako černé 
skládky. Skládky se vyskytují také okolo hlavní silnice, při cestě do lomu, za Metalšrotem, na Skalách, 
u Agrotonzu. Další nešvar je pálení domácího odpadu, PET lahví. Tyto odpady jsou toxické a zdraví 
nebezpečné. Tito lidé mohou být finančně postiženi. V jakém prostředí budeme žít je věcí nejen OÚ, 
ale nás všech občanů. 
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Zpráva Historického spolku 
 
 Historický spolek má za sebou první rok své činnosti. Spolek uspořádal v květnu 2000 výstavu 
o selské domácnosti a dvoře. Dále výstavu „Tlumačov na starých fotografiích“. Byly zde fotografie 
pořízené i před 100 lety. Nejvíce fotek bylo z díla p. Zapletala od Trojice. Členové pokračují 
v zachraňování nářadí a starých zemědělských strojů. Velmi vzácný je potahový samovaz z dob 1. 
republiky. Za zmínku stojí nález vzácné mince. Náročná práce je se zajišťováním materiálu pro 
obnovu kroje.Těžké je pátrání po podobě  ženského kroje. Kroj mužské části Tlumačova je přesně 
zachycen. Kroj po p. Juruškové je uložen ve Zlínském muzeu. Mužský kroj po p. Dr. Horníčkovi je 
uložen v Muzeu Olomouc. Spolek provádí svou činnost pod OÚ. Spolek děkuje také za spolupráci Ing. 
Kubišovi (ředitel Metalšrotu), paní RNDr. Maléřové (lékárna) a Mgr. A.Josefu Petrovi. 
 7. a 8. dubna – velikonoční výstava v budově SKZ – kraslice, cukroví, beránci, perníčky. Dále 
si bylo možno prohlédnout krajky a dečky. Návštěvníci si mohli sami vyrobit pomlázku, paličkování 
atd. Můžeme se těšit na realizaci dalších plánů. 
 
Tlumačovští včelaři 
 
 V časopise Včelařství byly zveřejněny údaje dokazující, že tlumačovští včelaři jsou schopni 
vyprodukovat med na špičkové úrovni. V interní soutěži Český med 2000 byly porotou posuzovány 
vzorky medu různých oblastí ČR. Pan František Kytlica se umístil  na 2. místě v  soutěži květový med. 
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Prozradil, že ocenění bere pro všechny tlumačovské včelaře. Soutěží se dokázalo, jak kvalitní med lze 
v našem regionu vypěstovat. Díky i p. Leoši Gazdovi za organizační práce. Zajišťuje léky, předává 
informace, pomáhá starším včelařům. Tlumačov „včelařsky“ spadá pod Malenovice. Vyslovujeme 
blahopřání a dík. 
 
Z radnice 
 
 V letošním roce uplyne 860 let od první zmínky o naší obci a letopočet 1141 nás nutí 
k zamyšlení, jak naše obec vznikla, jaká je historie, co je nutné zrealizovat, aby se naše obec stala 
poutavým místem pro občany, pro pohodu s klidnými oázami. V letošním roce jsme ustavili skupinu 
osob, která chce společnou prací usilovat o zlepšení prostředí ( p. Horníček, Josef Klose, Ing. J.Ševela, 
Ing. J.Šico, pí R. Vaňharová). 
 V letošním roce se započne s realizací příjezdové vozovky k hasičské zbrojnici, spolu 
s úpravou náměstí a plochy dvora obecního úřadu. Tato akce bude částečně hrazena z dotací určených 
na opravu komunikací zničených povodněmi. Z těchto dotací se opraví ulice „Korábek“a „U 
Rybníčka“. Objeví se nové architektonické prvky na ploše náměstí s průjezdovým dvorem 
v intravilánu obce. Chodníky a komunikace budou řešeny v červeno-bílé barevnosti zámkovou 
dlažbou. Bude navazovat rekonstrukce v kostele – vybudování vodovodu a svod dešťových vod. Bude 
obnovena výsadba stromů, další akce – úprava prostranství před rekonstruovanou budovou základní 
školy. Vybudování parkoviště pro 5 vozidel na jednosměrné ulici Školní. 
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Mezi další rekonstrukci patří objekt SKZ. Zde se soustřeďuje zájmová klubová činnost obce. Začne se 
posunutím prosklené části obvodového zdiva na obvodovou úroveň objektu. Řešení nové sedlové 
střechy. V letošním roce se vybuduje parkoviště před zdravotním střediskem.. Pokud se získají dotace, 
měla by se uskutečnit celková rekonstrukce základní školy. Počítá se také s dokončením rozestavěné 
bytovky U Trojice.  
                                                                                                Tajemnice Tlumačova R. Vaňharová 
 



Stalo se před ….. lety 
 
860 lety 1141 první historický záznam o Tlumačově v listu olomouckého biskupa Jindřicha   
      Zdíka  
    
760 lety 1241 vpád Tatarů na Moravu, zpustošení Tlumačova 
740 lety 1261 první historický záznam o městečku feudálním pánu Tlumačova Záštitovi  v  
   listu krále Otakara II. 
570 lety 1431 vojska Albrechta Rakouského zpustošila Moravu 
310 lety 1691 vyhořel kostel 
275 lety 1726 oprava kostela v duchu baroka 
250 lety 1751 otisk pečeti tkalcovského cechu 
230 lety 1771 cesta císaře Josefa II. Napajedelským panstvím, stížnosti poddaných na  
   hraběte Ditrichsteina 
225 lety 1776 na věži kostela pořízeny strojové hodiny Filipem Winklerem, hodinářem  
   z Morkovic 
220 lety 1781  zrušeno nevolnictví 
170 lety 1831 založen dvůr Terezov 
165 lety 1836 císař Ferdinand povolil dekretem 4 výroční trhy 
160 lety 1841 17.10. zahájena doprava po železniční trati Uherské Hradiště – Olomouc, 
   Tlumačovem projel první vlak 
   byla postavena poschoďová škola na náměstí 
 

- 176 - 
 

155 lety 1846 na náměstí postaven „ratóz“ 
140 lety 1861 založena Hospodářská jednota záhlinicko-kvasická, předsedou kvasický  
   továrník Ferdinand Urbánek, místopředsedou tlumačovský farář  
   J. Steininger, jednatel záhlinický František Skopalík 
135 lety 1866 okupace Tlumačova pruským vojskem v červenci,v září vypukla cholera, 
   denně umírá až 8 lidí, celkem 115 zemřelých 
 
Tlumačovská kopaná 
 
 Oddíl kopané bojuje s nedostatkem funkcionářů, vedoucích, trenérů i aktivních hráčů. Výbor 
oddílu tvoří Štefan Vrobel (předseda), Zdeněk Jonášek, Mojmír Vrána, Olga Jonášková. 
 V letošní rozehrané soutěži jsou 3 družstva: 
Muži – hrají okresní přebor (trenér – Petr Horka) 
Dorostenci – hrají okresní soutěž (trenér Ladislav Ulman, Mojmír Vrána) 
Žáci – hrají okresní soutěž (trenér Ladislav Ulman) 
 Nejlépe umístěným družstvem jsou dorostenci, patří jim osmé místo – trenér Mojmír Vrána. 
Bylo by velkou škodou, kdyby tento atraktivní sport v Tlumačově zanikl. 
 
Příběh rybáře z Tlumačova Radima Janoštíka 
  
 V loňském srpnu chytal na kvasickém Štěrkáči. Bylo blízko půlnoci, když zjistil, že zabralo 
cosi nebývale velikého. Byl to sumec, s nímž bojoval skoro 2 hodiny. Pomáhal mu pan Kubelka. Nad 
sumcem zvítězili před 2. hodinou noční. 
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Různé rybářské časopisy vyhlašují soutěže o největší trofej roku.Radim napsal o svém úlovku do 
Rybáře. Koncem roku přišel diplom a poukaz pro dvě osoby do Norska. Blahopřejeme! 
 



František Kristýnek    + 17. 2. 2001 
 
 V sobotu 24. února jsme se rozloučili s uměleckým vedoucím Ženského pěveckého sboru SKZ 
Tlumačov, panem Františkem Kristýnkem. Opustil nás nečekaně, v plné práci.  
 Zesnulý se narodil v červenci 1919 v Tlumačově, kde vychodil školu, po níž přešel na 
Učitelský ústav Kroměříž. Učiteloval v Tlumačově, Slušovicích, Malenovicích. Odešel do Armádního 
uměleckého souboru, s nímž jako zpěvák procestoval mnohé státy. Po návratu do Tlumačova si 
upravil domek na Sokolské ulici. V obci založil pěvecký sbor. 17. února vydechl naposled. Byl 
charismatickou osobností. Chybí nám a chybět bude! Nezapomeňme!  
                                                                                                                   M. Neoral 
 Vážený pane dirigente, milý pane učiteli. Obdaroval jste náš pěvecký sbor tím nejcennějším, 
obdaroval jste nás uměním rozdávat lidem hudební krásu. Nezapomeneme na vaši laskavost, vkus a 
smysl pro detail. Byl jste báječný člověk, plný porozumění pro naše radosti i starosti. Smysl pro 
humor, láska k Bohu i k přírodě. Nikdy na vás nezapomeneme. 
                                                 
                                                            Členky Pěveckého sboru Tlumačov ( přečteno na hřbitově) 
 

Tvá láska k hudbě odvěká 
neznala vyšší cíl a větší touhu 

než krásou a štěstím 
naplnit srdce, 

aby se duše líbila Bohu. 
                                                                                                          Bohumil Janečka 
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Škola Tlumačov 
 
 Mezi významné budovy Tlumačova patří i budova školy. V loňském roce dostala novou 
fasádu. Všimněme si letopočtu nad hlavním vchodem. Letopočet 1911 – rok otevření školy. 
V letošním školním roce to bude již 90 let. Škola se připomíná již r. 1667. Není však známo, kde 
přesně stála. V roce 1771 dostala popisné číslo 92. V r. 1841 byla postavena nová dvojtřídka. V r. 
1878 to byla již trojtřídka. O deset let později škola čtyřtřídní. Začalo se pomýšlet na stavbu nové 
budovy. Obecní zastupitelstvo a místní školní rada v r. 1908 rozhodly o zřízení měšťanské školy. 
Zemská rada povolila zřízení školy jen chlapecké. První třída byla otevřena r. 1909-1910. Ředitelem 
byl jmenován Jan Krejčiřík z Napajedel. Další učitelé Alfréd Hoffman, Josef Zakopal, Jan Zbořil. 
V dalších letech učitelé – Kostková, Kohoutek, Kadlčík. Nová budova je slavnostně otevřena 
27.8.1911. V září začalo vyučování. Stavební místo domu č. 63 pro stavbu školní budovy bylo 
koupeno i se zahradou za 22.000.-Kč od Josefa Oharka. Plány a rozpočet zhotovil Ing. Vl. Fischer. 
Stavební a řemeslné práce – p. Jan Janáček z Holešova. Dílčí práce místní řemeslníci – kovář Tomáš 
Paták, zámečník Engelbert Forst, malíř Josef Řezníček, klempíři Horylovi, pokrývač J. Smyček. 
Náklady – 132.435.- korun rakouských 
 Současnost – 4. října se místní sál sokolovny stal svědkem slavnostního vyvrcholení jubilea. 
V akademii se představilo 70 dětí všech věkových kategorií. Program trval 82 minut. Mnozí z nich 
dokázali, že i tlumačovské děti mají odvahu vystoupit na prkna znamenající svět. 
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Základní údaje za období škol. roku 2001 
Školní rok 2000 – 2001 
  Počet tříd   Počet žáků 
I.stupeň         6        131 
II.stupeň        4        95 



Celkem     10       226 
Školní rok 2001 –2002 
  Počet tříd  Počet žáků 
I.stupeň      7       143 
II.stupeň     4       93 
Celkem     11       236 
Školní družina Počet tříd  Počet žáků 
  00/01   00/01 

1 28                  
01/02   01/02  
1   28 

 
Pedagogové školního roku 2001 – 2002:  Školník – Dušan Pitner 
Mgr. Robert Podlas – ředitel    Uklízečky: Jitka Bednaříková 
Mgr. Jřina Rýdlová – zástupce ředitele         Marie Bochezová 
Mgr. Lenka Odložilíková – uč. I.st.         Irena Michalská 
Mgr. Jana Šicová – uč. I.st.          Miroslava Stoklásková 
Blažena Jüngerová – uč. I.st          Marie Malíková. 
Irena Desenská – uč. I.st. 
Mgr. Jitka Vrtalová – uč. I.st.    Vedoucí školní jídelny – Milena Huráňová 
Mgr. Šárka Matulíková – uč. I.st.   Jídelna – Marie Čížková 
Mgr. Alexandra Birková – uč. I.st      Jana Plačková 
Mgr. Jarmila Slováková – uč. II.st.      Magdaléna Sácká 
Mgr. Iva Matulíková  - uč. II.st.       Jitka Matulíková 
Mgr. Jaroslav Pospíšil – uč. I.st.       Bronislava Vymětalíková  
Mgr. Vlasta Doleželová – uč. II.st. 
Mgr. Jiřina Vrtalová – uč. II.st.  
Mgr. Danuše Kontorková – uč. II.st. 
Jiřina Fojtů – vychovatelka školní družiny 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
30.5. – 28. jednání zastupitelstva: Vysloven jednomyslný souhlas s dodatkem ke smlouvě o poskytnutí 
příspěvku obce na budování žel. podchodu. Souhlas s prováděním dokončovacích prací na žel. 
koridoru. 
20.6. – 29. jednání zastupitelstva: Do funkce ředitelky II. mateřské školy byla schválena p. Jindra 
Zálešáková (od 1.7.2001). Jako obřadníci schváleni MUDr. František Kel a Josef Horníček. 
Projednána situace rozestavěného domu U Trojice. Na zřízení přechodu na silnici I/55 došla zamítavá 
zpráva OkÚ a policie. Do funkce právníka obce byl schválen JUDr. Josef Čejka. Vytvořena redakční 
rada Tlumačovských novinek (p. R.Vaňharová, J.Klose, M.Neoral). Projednána úprava hřiště na 
Zábraní (oplocení). 
11.7. – 30. jednání zastupitelstva: Do funkce předsedy finančního úřadu schválen p. Karel Skopal. 
Vodní stavby České Budějovice odstupují od smlouvy výstavby bytovky U Trojice. Ing. Ševela je 
pověřen vypsáním nového výběrového řízení na dostavbu bytovky. Od 1.9.2001 dochází ke zrušení 
funkce HS a nově se zřizuje funkce tajemník – tajemnice OÚ. 
23.7. – mimořádné jednání zastupitelstva: Zastupitelstvo schválilo vypsání výb. řízení na peněžní 
ústav k poskytnutí úvěru na dostavbu bytovky U Trojice. 
32. jednání zastupitelstva: Zastupitelstvo ukládá starostce předložit návrh – dočasné umístění MŠ II. 
v MŠ I. k 1.9.2002. Zastupitelstvo vzalo na vědomí sloučení DDM Tlumačov a DDM Sluníčko 
k 1.1.2002. Zastupitelstvo schválilo podat inzerát na obsazení byt. domu U Trojice. Schválen úvěr 10 
mil. Kč od Komerční banky, doba splácení 20 let a to na dostavbu bytového domu U Trojice. 
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Hasiči v Tlumačově 
 
 Bylo odpracováno 230 hodin na budově zbrojnice a technice aut. Na Avii bylo ujeto 1859 km. 
Spotřeba nafty 345 l. Na Tatře 148 bylo ujeto 108 km. Spotřeba nafty 55l. Na PPS 12 byla spotřeba 
120 l benzinu. Při sběru kovového odpadu bylo nasbíráno 8200 kg. Pracovalo 10 členů. V letošním 
roce se nemuselo vyjíždět k zásahům, ale byly technické zásahy. 10.1. – čerpání vody v pálenici.20.3.- 
odklízení spadlého stromu. 4.8 – 7.8. – odklízení spadlých stromů, řezání. 19.9. – čerpání vody u 
Metalšrotu. 4.10. – technický zásah při dopravní nehodě v obci, silnice č.55 (zajištění spadlého 
nákladu a řízení dopravy). 
 Děkujeme obec. úřadu za pochopení a spolupráci, všem sponzorům, bez kterých se práce 
soutěžících družstev a mládeže neobejde (Metalšrot, Hračky Stodůlka, PROFIRE Otrokovice). 
Starosta: Jan Šnajdar 
Místostarosta: Jaroslav Němec 
Velitel sboru: Václav Machovský 
Vedoucí mládeže, organizátor soutěží: Milan Žák 
Jednatelka: Dagmar Krčmová 
 
Metalšrot Tlumačov 
 
 Počet zaměstnanců k 31.12. 2001 – 106 včetně brigádníků. Zpracováno 65,5 tisíc tun žel. šrotu 
a barevných kovů (objem 204 mil. Kč). Produkce upraveného žel. šrotu končí v tuzemských hutích. 
Upravený hliníkový šrot je dodáván ke zpracování do Kovohutí Mníšek a.s. a odpady mědi a jejich 
slitin do Kovohutí Čelákovice a.s. 
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 Sponzorskými dary Metalšrot podporuje především sportovní kluby, mimo jiné 
Tělovýchovnou jednotu Sokol Tlumačov. Rozhodnutím valné hromady došlo ke změnám ve 
statutárním a dozorčím orgánu společnosti: 
Představenstvo:  Ing. Lubomír Kubiš – předseda 
   Ing. Jan Achilis – místopředseda 
   Miluše Janišová – místopředseda  
 K hlavnímu závodu v Tlumačově a provozovnám ve Starém Městě, Prostějově, Brumově, 
Dřevnovicích, Kroměříži, Jeseníku a sběrnám v Kojetíně, Přerově, Napajedlích, přibyla sběrna 
v Uherském Brodě a provozovna v Šumperku. 
 
Dura – Line CT spol. s.r.o. Tlumačov 
 
 V roce 2001 Dura-Line CT existovala jako jeden ze závodů společnosti Dura-Line 
Corporation, jejímž majitelem a 100% majitelem závodu v Tlumačově byla firma Emerson Network 
Power se sídlem v USA. 
 Jednatel společnosti : Ing. Jaroslav Šuranský, Csc. Zaměstnáno 63 lidí, z toho 49 v děl. 
profesích. Výroba probíhá v 4směnném provozu, o sobotách a nedělích. Výrobní náplň – trubky 
užívané v telekomunikační oblasti. Prodej zboží v hodnotě 700 mil. Kč. Závod získal certifikát 
k výrobě a prodeji trubek pro rozvody plynu a vody. Pozornost je věnována přípravě nového výrobku- 
mikrotrubiček, které nachází stále větší uplatnění při zavádění telefonních a datových sítí v budovách. 
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Zpráva o činnosti ZO ČZS Tlumačov 
 
 V roce 2001 má organizace 101 členů. Ve výboru 13 členů. Výbor se schází první pondělí 



 
v měsíci. Bylo vylisováno 695 l jablečné šťávy. V lisovně pracovali Josef Svačina a p. Trlidová. Bylo 
vypáleno z 2206q kvasu a protečeno počítadlem 20178 l. pálenky. Počet pěstitelů 774. 
Předseda: Miloš Stoklásek 
 
Zpráva Obecní policie Tlumačov 
 
 Do dne 15.10. 2001 řešila policie 69 přestupků. 
27 přestupků proti obecně závazným vyhláškám (vypalování trávy atd.) 
12 majetkových přestupků (úmyslně způsobené škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, 
podvodem atd.) 
5 přestupků proti občanskému soužití (přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho 
urazí, z nedbalosti ublíží, úmyslně naruší občanské soužití atd.) 
11 přestupků proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu, černé skládky atd.). Kromě několika 
osob z Tlumačova se podařilo zjistit pachatele z Hulína, Záhlinic, Otrokovic, Vsetína, Rožnova pod 
Radhoštěm, z Machové. 
 Bylo zpracováno 34 zpráv pro potřebu Policie České republiky a soudů. Spolupracujeme 
s Policií ČR při pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech a po věcech pocházejících 
z trestné činnosti. Navštíví se například rodiče, se kterými se udělá pohovor o nevhodném chování 
jejich dětí na veřejnosti, pomoc starším občanům (nemohoucím) 
                                                                                              Josef Navrátil, vrchní strážník OP 
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Katolická církev  
 
 Kněz farář Vavřinec Černý, bytem Mysločovice. Do Tlumačova přišel v roce 1999. Stáří 55 
let. Varhaníkem je pan Jarek Kutra, bytem na faře v Tlumačově. 
Církevní rada: MUDr. L.Juráčková, p. J.Kutra, Ing.H.Kutrová, Ing.A.Jonášek, p. F.Paďourová 
Kostelník: p. J.Vybíral 
Nejvěrnější ministranti: Bolek Psota, a Jenda Vejsada 
Mše – neděle zač. v 9 hod., schází se asi 90 katolíků 
Křty – celkem 3 
Svaté přijímání – celkem 6500 
Pomazání nemocných – celkem 34 (jednotlivě 4, společně 30) 
Pohřby – celkem 10 (do země 8, kremace 2) 
Nedělní mše – celkem 53 
Náboženství – 14 dětí 
 V roce 2000 nové kostelní hodiny. Nový hodinový stroj vyrobil p. Pospíšil ze Šumic u 
Uherského Brodu. V roce 2001 byla do kostela zavedena voda. Při vichřici 4.8. byla poškozena 
střecha kostela. Opravu zařídil p. A.Jonášek. Pravidelně se schází společenství seniorů, kterou vede 
MUDr. Juráčková. Schází se asi 20 členů. Byl v kostele uspořádán koncert, který vedl p.Konečný ze 
Zruče nad Sázavou. Byl uspořádán zájezd do Křtin a 3x na svatý Hostýn. 
 
Krupobití 4.8. 2001 
 
 V sobotu postihlo Tlumačov krupobití. Padaly kusy ledu. Byly poničeny střechy domů, 
vytlučená okna, poničené žaluzie, fasády domů. Nejvíce poničené domy: ulice Horníčkova, Jiráskova, 
Švermova, U Trojice, Zábraní. Byla vyvrácena lípa U Trojice. Byla velmi stará, nevydržela tak silnou 
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vichřici. Socha svaté Trojice z roku 1905 nepoškozena. V poledne se setmělo a začal velký vítr. 
Padaly větve stromů. Nejvíce z topolů na Zábraní.  Spadlé stromy začali okamžitě  odstraňovat  hasiči. 



Bylo vyplaceno 168 podpor od sociál. služeb z Otrokovic (2000.- Kč) na nejnutnější opravy. Do 
Tlumačova přijeli pojišťovací agenti , kteří zjišťovali velikost škod. Kdo měl dům pojištěn, byl 
vyplacen. 
 
Ze světa – 11. září 2001-(úterý) 
 
 Útok na Ameriku. Vražedné lety čtyř dopravních letadel do mrakodrapů Světového 
obchodního centra a Pentagonu. Na místě zemřely tisíce lidí. Letadla narazila do severní a jižní věže 
vysoké 415m a 417m. Atentát provedla organizace Alkajda vedená teroristou Usáma Bin Ládina. Pro 
Ameriku je to největší tragédie v historii. 
 
Stavby zkolaudované v r. 2001 
 
Domy:  Ředina Zdeněk  č.p.661  J. Žižky 
  Zábojník Josef  č.p.850  Metlov 
  Molákovi A.+V. č.p.851  Metlov 
  Kvasničkovi J.+H. č.p.278  Nivy II 
  Dlapovi L.+S.  č.p.846  Metlov 
Přestavby: Vráblík E.  č.p.505  J.Žižky (dílna na byt) 
  Procházka L.  č.p.742  Sokolská (přístavba) 
Provozovny: Skopal   č.p.553  Metlov (čalounictví) 
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Stavby provedené v obci r. 2001 
 

• Drážní koridor 160km/hod. – 2. kolej – investor ČD 
• Podchod na nádraží – investor ČD 
• NN sítě část Chmelíny 
• Komunikace Dr. Horníčka 
• Oprava chodníku ul. Jiráskova 
• Nové osvětlení ul. Jiráskova 
• Rozhlas ul. Jiráskova 
• Cesta a zábradlí U Rybníčka 
• Rekonstrukce podlahy v ZŠ 
• 9 bytových jednotek U Trojice – pokračování 
• Nové osvětlení Tlumačov-Skály U Vodárny        

 
Rozbor plnění rozpočtu za rok 2001 
 
Druh příjmů    Rozpočet   Skutečnost 
 
Daňové příjmy    10.998.000.-Kč   11.769.040.-Kč 
Nedaňové příjmy     4.211.000.-Kč      5.299.852.-Kč 
Kapitálové příjmy     1.020.000.-Kč        437.280.-Kč 
Přijaté dotace         390.000.-Kč     2.898.811.-Kč 
Úvěr na 9 byt. jednotek         3.371.884.-Kč 
Převod z roku 2000     4.288.000.-Kč     2.756.183.-Kč 
 
Celkem     20.907.000.-Kč   26.533.000.-Kč 
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Druh výdajů     Rozpočet  Skutečnost 
 
Průmyslová odvětví hospodářství 
-doprava, vodní hospodářství apod.  3.561.000.-Kč  1.145.763.-Kč 
Služby pro obyvatelstvo 
-školství,odpady, ochrana přírody  10.340.00.-Kč  13.721.818.-Kč 
Sociální věci 
-sociální pomoc, jídelna důchodců, 
dům s pečovatelskou službou       573.000.-Kč     618.081.-Kč 
Bezpečnost státu, právní ochrana 
-obecní policie, hasiči apod.       961.000.-Kč     692.909.-Kč 
Všeobecná veřejná správa, služby 
-zastupitelstvo obce, místní správa   5.472.000.-Kč   5.093.386.-Kč 
 
Celkem      20.907.000.-Kč  21.271.748.-Kč 
 
 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k31.12.2001 
 
Obec Tlumačov   2379 občanů 
Počet mužů   1188 
Počet žen   1191 
Počet narozených dětí  24 
Počet úmrtí   30 
Bylo uzavřeno sňatků  7 ani jeden církevní 
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Významná životní jubilea r. 2001 
 
90 let Šafaříková Antonína, Garčica Antonín 
91 let Zapletalová Vojtěška, Horká Marie, Samohýlová Bohumila 
92 let Staňková Františka 
93 let Němeček Josef, Hrušková Jana 
96 let Dorotíková Františka – nejstarší občanka, Smyčková Jarmila 
 
Zlatou svatbu oslavili manželé Dorotíkovi 
 
Počasí v roce 2001 
 
 Jaro velmi studené. V létě se dalo koupat jen v srpnu. Lidé odjíždí k moři, hlavně do 
Chorvatska. Září velmi studené. Přes den 12°C a v noci 6°C. V říjnu rozkvetly některé jabloně. 
Podzim teplý. Zima byla mírná se sněhem. 
 Skončil první rok třetího tisíciletí. 
 
                                                                                      Zprávy zajistil: Zdeněk Ševela st. 
                                                                                      Zapsala:            Kokotíková Jana 


