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R O K 2002 
 
Tlumačov 
 
Leden: Vánoce v Tlumačově krásné.Sněhu až 30 cm. Sníh odstraňoval p. Milan Žák, J. Nesvadba. 
V lednu –15C°. Od poloviny ledna 12 – 16 C°. Sníh odešel. Podle pana Maška (zahradníka) to byl pro 
přírodu šok. 
Únor: 10 – 15C°na slunci. Ráno přízemní mrazíky. 
Březen: Vykácení hrušek na Švermově ulici. Hrušky nebyly kvalitní, listí znečišťovalo ulici. 7. března 
vykradena škola.. Škoda nebyla velká, zloděje vyrušila p. Marie Malíková, která přišla uklízet školu 
časně ráno. 
Duben: Přes den 12C°. V noci –4C°až –5C°. 19. 4. dokončena stavba parkoviště před zdr. střediskem. 
20. 4. bouřka s kroupami. 
Květen: 3. 5. otevřeno opravené hřiště na Zábraní. Nové oplocení, natřené plechy od cementárny, 
branky, sošky. Nové sítě. Opravu provedli zaměstnanci OÚ Tlumačov (D. Šenkyřík, R. Vranec). 
Červen: V druhé polovině června tropická vedra. Teploty až 34C°.Na zahradách se objevují slimáci, 
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velcí až 10 cm, červené a hnědé barvy, bez ulity. 
 
Červnové volby v Tlumačově do Parlamentu ČR: 
14. 6. od 14 – 22 hodin 
15. 6. od 8 – 14 hodin 
Okrsek č.1 – místnost v budově SKZ na náměstí Komenského. Pro voliče, kteří bydlí v ulicích: 
Masarykova,Krátká, Dr. Horníčka, Školní, Nádražní, Sokolská, Dolní, Machovská po žel. přejezd, 
Kvasická, nám. Komenského, Sportovní, Metlov, Nivy 1 a Nivy 2, Skály, Peškov. 
Zapisovatelka: Danuše Dosoudilová. 
Okrsek č. 2 – místnost v Mateř. škole U Trojice. Pro voliče bydlící v ulicích: Machovská (od žel. 
přejezdu k Machové), Jiráskova, Švermova, 6. května, U Trojice, Jana Žižky, Přasličná, Zábraní 
Mánesova, Družstevní, Spojovací, B. Smetany. 
Zapisovatelka: Lenka Dědková. 

           Okrsek 1          Okrsek 2 
Zapsaných voličů celkem  1909  1029  880 
Zúčastnilo se      1080    593       487   56,6% 
Platných hlasů        1077  592  485  99,7% 
1. Česká strana soc. dem.   356  186   170  33,0% 
2. KSČM                                197   90  107  18,3% 
3. ODS                                     193  113  80  17,9% 
4. Koalice KDU-ČSL,US-DEU   172   110  62   16% 
5. Česká strana nár.soc.         32  22   10   3% 
6. Strana zelených          31   16  15  2,9% 
7. Sdružení nezávislých    20    12  8  1,9% 
8.- 9. Naděje     10  4  6  0,9% 
         Moravská dem. strana    10  3   7  0,9% 
a dalších  11 pol. stran, které dosáhly méně než 10 hlasů. 
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Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov o veřejném pořádku zastupitelstvem obce ze dne 
12.6.2002. 



Článek I.- touto obecně závaznou vyhláškou s působností pro území obce Tlumačov ukládají v 
samostatné působnosti obce povinnosti: 
a) k zabezpečení místních záležitostí veř. pořádku 
b) pro pořádání a ukončení veřejnosti přístupných kultur. podniků 
c) k zajištění udržování čistoty veř. prostranství a k ochraně veřejné zeleně 
d) k ochraně veř. zdraví před hlukem 
Několik důležitých věcí z vyhlášky Tlumačova 
Dodržování veřej. pořádku při kulturních, sportovních a společensko-zábavných akcích: 
1. V zájmu zabezpečení veř. pořádku, zdravých živ. podmínek a zejména ve snaze zabránit rušení noč. 
klidu, stanoví obec Tlumačov, že hudební a podobnou činnost lze vykonávat pouze v čase touto 
vyhláškou určeném. 
2. Hudebními produkcemi se rozumí produkce určené k poslechu a tanci, provozované i 
prostřednictvím tech. zařízení (živá i reprodukovaná hudba). 
3. Povinnost stanovená v odstavci 1. a 4. se vztahuje na každého, kdo v uvedené době pořádá hud. 
produkci. 
4. Veřejně produkovat živou a reprodukovanou hudbu je možné ve dnech, po nichž následuje den 
pracovního klidu ve všech provozovnách pohostinství a podobných provozech takto: 
a) v zimě (od 1.10. – 31. 3.) do 23 hod. 
b) v létě (od 1.4 – 30.9.) do 24 hod. 
c) pro spol. zábavy v místních spol. organizacích do 02 hod. 
d) v ostatní dny od 8 –22 hod. 
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Používání pyrotechnických výrobků: 
1. V části obce s bytovou zástavbou se zakazuje používání tzv. zábavné pyrotechniky (bouchací 
kuličky, světlice atd.) 
2. Omezeně se dovoluje používat této zábavné pyrotechniky při zajištění příslušných bezpečnostních a 
protipožárních opatřeních o svátcích (28. říjen, 31. 12. 1.1., významná jubilea) při splnění těchto 
podmínek: užívaná pyrotechnika je úředně ověřená a dovolená. 
 
Prodej mimo obchodní síť: 
1. Prodej je možná jen se svolením obce: 
a) na obecním tržišti – stánkový prodej od 6 – 18 hodin 
b) na vymezených místech a určený čas pro příležitostné události 
2. Provozovatelé stán. prodeje jsou povinni zajistit pořádek a čistotu v bezprostřední blízkosti stánků. 
Nesmějí rušit provoz vozidel a chodců. Plochu po stánku řádně očistit. 
 
Pohyb psů na veřej. prostranstvích, chov a držení zvířat: 
Na veř. prostranstvích je držitel psa povinen mít psa na vodítku, opatřit psa náhubkem. Toto 
ustanovení se nevztahuje na služební psy při výkonu služby. 
 
Dodržování veřej. pořádku při podnikatelské činnosti: 
V pracovní dny mezi 22.hod. a 6. hod. ranní, ve dnech pracovního klidu navíc od 8 – 22 hod.(v neděli 
po celý den) se nesmí provádět v objektech sloužících k podnikatelské činnosti práce, které zatěžují 
okolí hlukem. 
 
Na území obce není povoleno žebrání. 
Z hygienických důvodů je zakázáno vybírání odpadků z odpadkových nádob. 
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Poskytování erotických služeb, rozšiřování erot. předmětů: 
1. Na území obce je zakázáno nabízení „sex. služeb“ při hlavní silnici I/55 v celém úseku. 



2. Na veřej. prostranstvích je zakázáno nabízet, organizovat poskytování nebo poskytovat služby 
k uspokojení sex. potřeb. 
3. Veřej. vystavování publikací s nevhodným sex. obsahem, narušující výchovu a morálku nezletilých. 
 
Ochrana veřejné zeleně 
1. Při užívání veřej. zeleně je třeba zachovávat pořádek, vyvarovat se všeho, co by narušovalo účel, 
jemuž zeleň slouží. 
2. Je zakázáno poškozovat květiny, lámat větve keřů a stromů, či je neoprávněně odstraňovat. 
3. Je zakázáno na plochách veřej. zeleně provozovat sportovní, kulturní činnost. Dál je zakázáno 
vyjíždět motor. vozidlem, stanovat a tábořit, rozdělávat otevřené ohně. 
 
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu. 
                                                                      V Tlumačově 12. 6. 2002 
                                                                      Naděžda Bednaříková (starostka obce) 
                                                                      MUDr. František Kel (pověřený člen ZO) 
 
V roce 2002 je novou vedoucí kulturního zařízení paní Danuše Králová za odstupujícího Milana 
Neorala. 
Otevřen nový obchod prodeje potravin (na Jasanským). Majitel je pan Frant. Maňas. 
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Bylo provedeno odvodnění u kostela, hasičské zbrojnice, obecního úřadu. 
Na jaře dodělán koridor. I. kolej Tlumačov – Otrokovice. Hluková zábrana na Skalách, podjezd pod 
dráhou na Skály. Provedena fasáda nádraží v Tlumačově. Opraveny mosty u hřebčína a na Skály 
(podchody). Byla instalována nová okna proti hluku u těchto občanů Tlumačova: 
- ul. Dr. Horníčka č.p. 318 – Pavel Beňo 
- ul. Mánesova (za přejezdem) Miloš Matulík č.p. 445 
                          na Kurovice    Ludmila Nedbálková č.p. 532 
                                                 Antonín Doležel 
- před žel.přejezdem na Kurovice - Ivan Kermel č.p. 300 
                                                        František Kouřil č.p. 178 
- ul. Machovská (přejezd na Machovou) - Petr Zlatuška č.p. 356 
                                                                   Pavel Tobolík č.p. 613 
                                                                   Jaros. Kadlčík č.p. 810 
                                                                   Jiří Minařík č.p. 719 
                                                                   Fr. Hlaváč č.p. 583 
- Nivy - Miroslav Skácel č.p. 814 
         Bohumil Gojš č.p. 567 
- Nádražní – byty na nádraží č.p. 232 
- Jiráskova – byty cementárny č.p. 290 
- Skály – byty vodárny č.p. 601 
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Koridor bude vybudován v roce 2002 
Stavba ČD ,DDC modernizace trati Otrokovice – Přerov je stavbou liniovou a je rozložena: 
a) na úseku trati žst. Otrokovice ( km 155,970) – žst. Přerov (km 179,850) v délce 23,88 km. Do 
stavby nespadá žst. Otrokovice a žst. Přerov. 
b) na odbočné trati Hulín – Třebětice 
c) na odbočné trati Hulín – Kroměříž 
Liniová část stavby bude realizována v celém rozsahu na pozemku ČD s.o. pouze výstavba silničního 
nadjezdu v km 174,623 u žst. Říkovice bude realizována mimo drážní pozemek. Dále budou mimo 
drážní pozemek realizovány přípojky inženýrských sítí, a to u žst. Tlumačov, Hulín, Říkovice a část 
kabelové trasy. Lokálně dojde ke styku s cizími parcelami, z důvodu směrových úprav kolejiště. 



Kapacity vybudované v této stavbě umožní jízdu mezinárodních rychlíků a vlak. souprav s výkyvnými 
skříněmi rychlostí 160km/hod. 
Modernizace traťového úseku přestavuje budování následujících kapacit: 
- zabezpečovací zařízení- v uvedeném úseku modernizace – je navrženo pro zabezpečení jízd vlaků 
rychlostí 160km/hod s klasickou i výkyvnou skříní 
- sdělovací zařízení ČD – podél tratě bude ve stavbě modernizace do souběhu s kabelem 6KV a se 
zabezpečovacími kabely položen traťový kabel. Bude provedena úprava stávajícího dálkového kabelu. 
V žst. Hulín je navržena nová místní kabelizace. 
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- v žst. Tlumačov a Říkovice bude provedena stávajících místních kabelů v místech ohrožených 
přestavbou kolejiště. Ve všech stanicích bude zřízen rozhlas. V nových výpravních budovách bude 
hodinové zařízení a telefonní pobočky. Budovy SZZ – ET budou zajištěny proti vniknutí 
- silnoproudá zařízení a rozvody: pro napájení zabezp. zařízení, důležitých odběrů Čes. drah v úseku 
Otrokovice – Přerov je navržena soustava ČD 6KV, 50 HZ. Soustava je provozována s izolovaným 
nulovým bodem s ochranou před nebezpečným dotykovým napětím a straně VN – zemněním 
- kolejové úpravy – týkají se úseku Otrokovice (mimo) – Přerov (mimo) tj. od km 155,970 do km 
179,850. Stávající traťová rychlost v celém úseku je 120 km/hod. s místními omezeními na 
100km/hod. Nové směrové poměry jsou navrženy v celém úseku v hlavních staničních a obou 
traťových kolejích na traťovou rychlost 160km/hod. Osy kolejí jsou zachovány ve  stávající poloze. 
Prodloužení žel. stanic si vyžádalo posun stávajících kolejových „S“ ve směru do traťových úseků. 
Navržené sklonové poměry sledují sklon trati 
- konstrukce žel. spodku – zvýšení trať. rychlosti na 160km/hod. je podmíněno řádným odvedením 
vody z pláně žel. spodku a provedením sanace pražcového podloží. Konstrukce podloží je navržena 
podle „Pokynů pro navrhování praž. podloží podle modulu přetvoření“, a podle předpisů ČD S4 
železniční spodek 
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- konstrukce žel. svršku – v trať. úsecích a v hlavních staničních kolejích je navržen z kolejnic tvaru 
UIC 60 na betonových pražcích s podkladnicovým pružným upevněním při rozdělení pražců 600mm. 
Tloušťka štěrkového lože je 350mm pod úložnou plochou pražců. Výhybky ležící v hlavních 
staničních kolejích budou svršku tvaru UIC 6O na betonových pražcích s pohyblivými hroty srdcovek. 
- přejezdy – v úseku Otrokovice – Přerov se nachází 11 úrovňových přejezdů na silnicích III. třídy, 
místní a polní cesty. Přejezd silnice I/55 bude zrušen a nahrazen silničním mimoúrovňovým křížením. 
Všechny ostatní přejezdy budou zachovány a jejich konstrukce bude celopryžová 
- rekonstrukce žel. stanic – návrh úprav vyplývá z požadavku: 
a) prodloužení užitečných délek hlavních a předjízdných kolejí na délku min. 650 m 
b) poloperonizaci žel. stanice 
c) průjezd stanic rychl. 160k/hod. 
d) rychlost 60km/hod. v kolejových spojkách mezi 1. a 2. kolejí 
- nástupiště v zastávkách – v úseku Otrokovice – Přerov se nachází zastávky Záhlinice, Břest a Horní 
Moštěnice. V zastávkách se vybudují nástupiště typu SUDOP s výškou nástupištní hrany 550mm nad 
TK a délky 170m. Nástupiště jsou navržena šířky 3,5m se zpevněným povrchem. V žst. Tlumačov, 
žst. Hulín, žst, Říkovice budou konstrukce vstupních objektů respektovat požadavek bezbariérový 
přístup osob. Objekty schodišť jsou doplněny výtahy. V každé stanici budou instalovány 2 výtahy 
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- mostní objekty – v rámci modernizace trati je požadována prostorová úprava odpovídající 
průjezdnému profilu VIC – GC spolu s přechodností D4. Současně jsou řešeny úpravy popř. 
novostavby mostních objektů, vyvolané požadavkem na konstrukce s průběžným štěrk. ložem pro 



rychlost vyšší než 120km/hod. Součástí stavby návrh rekonstrukce nebo přestavby 17 stávajících 
objektů, výstavba 2 nových objektů (žel. mostů) a jednoho silnič. nadjezdu  
- vlivy na obyvatelstvo – v obytné zástavbě v okolí žel. stanic budou prováděna protihluková opatření 
ke snížení nedovolené hladiny hluku. Budování protihlukových stěn, použití individuálních 
protihlukových opatření. Dále opatření proti snížení prašnosti v průběhu stavebních prací. Pro občany 
se sníženou mobilitou budou budovány bezbariérové přístupy do veřejně přístupných prostor a na 
jedn. nástupiště. 
 
Římskokatolická farnost Tlumačov – rok 2002 
P.Jan Vavřinec Černý exkurendo administrátor ročník 1947, bydliště Mysločovice – fara. 
Bohoslužby v Tlumačově: v neděli 9:30 hod., v pondělí 16:30 hod. v létě, ve čtvrtek 18 hod. v létě. 
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Pastorační rada: Zvolení členové: MUDr. Ludvika Juráčková 
                                                      Ing. Antonín Jonášek 
                                                      Jiří Skopalík 
Jmenovaní členové: Jaroslav Kutra 
                                Františka Paďourová 
                                Ing. Stanislav Skopalík 
Členové finanční rady: Ing. Antonín Jonášek 
                                     Ing. Hedvika Psotová 
                                     Miroslava Vejsadová 
Zájezdy v roce 2002: 11.5. – Rajhrad, Křtiny, Sloup – Dub na Moravě 
                                   5.7. – Velehrad 
                                   31.8. – Hostýn 
17.6. a 22.6. výstava Bible – na 8 panelech jsou stručně přiblíženy dějiny o náboženství Židů a 
křesťanů. 22.8. koncert duchovní hudby v kostele – Musica pro Eccelesia páter Jaroslav Konečný a 
Miloš Fr. Rejman. 
Na farnosti se provedlo odvodnění a odkanalizování dešťové vody okolo kostela. Vybudoval se 
vodovod do zákristie, také umývadlo s odpadem. 
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Kostelník – Jarek Vybíral, varhaník – Jar. Kutra. Křty: celkem 5 do jednoho roku, svaté přijímání za 
celý rok 6500, sňatky 1, pomazání nemocných 2, pohřby za rok 11, z toho do hrobu 9 a 2 kremace-. 
Nedělní mše – 53, obvyklá návštěva v neděli 90 farníků. 
 
Občané Tlumačova ubytovaní v Domě s pečovatelskou službou v Tlumačově r. 2002 
Byt č. 1 – Pastyříková Josefa                                 Byt č. 12 – Valová Libuše 
Byt č. 2 – Staňková Františka                               Byt č. 13 – Konečná Marie 
By tč. 3 – Buršíková Libuše              Byt č. 14 – Gazdošová Vojtěška 
Byt č. 4.- Durdová Květa                    2002 zemřela,nastěhov. Posoldová Anděla 
Byt č. 5 – Petrujová Marie             Byt č. 15 – Machovská Františka 
Byt č. 6.- Válková Jarmila                   Byt č. 16 – Šlechtová Ludmila 
Byt č. 7 – Doležel Karel                          Byt č. 17 – Blahošová Zdeňka 
Byt č. 8 – manželé Hejtmánkovi              Byt č. 18 – Šuráň Miroslav 
Byt č. 9 – Červíková Marie             Byt č. 19 – Krejčí Marie 
Byt č. 10 – Jašková Marie           Byt č. 20 – Švendová Ludmila 
Byt č. 11 – Neoral Milan 
Část občanů se stravuje ve školní jídelně. Většině vozí jídlo do pečov. domu Pečovatelská služba 
Otrokovice. Každou středu navštěvuje dům obvodní lékař MUDr. Libor Tesařík 
 
 



                                                                                                                                              - 201 - 
 
Červenec: v odpoledních hodinách velká bouřka, vítr a kroupy. 
Do 7. srpna krásné letní počasí. Od 7. srpna začínají velké deště. Vytrvale prší. Déšť rozvodnil řeky 
hlavně v jižních Čechách. Začínají záplavy. V jižních a jihozápadních Čechách vyplavila řeka řadu 
menších osad. Problémy s vodou začínají ve střed. Čechách, části Vysočiny a okolí Prahy. Zvedla se 
hladina řek Stropnice a Malše. 
Čtvrtek 8. srpna: Pohroma nabírá na síle. Velká voda zaplavuje velká jihočeská města. Druhý den 
záplav – čtyři mrtví lidé. Budějovice jsou v ohrožení. Malše se rozlila, vlny se zastavily jen pár metrů 
od náměstí. Hasiči evakuovali přes 2000 lidí z Č. Budějovic, Týna nad Vltavou, Hluboké, Vodňan, 
Protivína. Most v Písku vydržel. Gotická památka přežila první povodňový nápor. Vltava v Praze 
stoupá. V Praze ve 21 hodin proteklo korytem Vltavy 1000 krychlových metrů za sek.. Normální stav 
je kolem 150. 
Pátek 9. srpna: Přestává pršet. Na jihu Čech ustaly přívalové deště. Povodňová vlna zamířila na Prahu. 
Umírají další dva lidé. Hladina Vltavy stoupá. Voda postupně zaplavila přilehlé pobřežní komunikace 
Doprava se komplikuje. Je uzavřena řada úseků silnic.(České Budějovice, Č. Krumlov, Jind. Hradec, 
Písek, Strakonice, Tábor) 
11. srpna: Znovu prší. Přehrady jsou plné. Hustě prší. Postiženy jsou regiony v povodí Vltavy a 
Berounky. 
12. srpna: Začíná katastrofa. Druhá vlna je silnější. Valí se do jižních a západních Čech i do Prahy. 
Prachatice jsou pod vodou. Evakuace Vodňan, v Plzni voda ve městě. Záplavy si vyžádaly již 7 oběť. 
Praha pod vodou. 
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Evakuovány jsou části Prahy – Karlína, Libně, Holešovic, Smíchova, Malé Strany. Večer přestalo 
v některých úsecích fungovat  metro. Během dalších dnů bylo z velké části zatopeno. 
13. srpen – evakuace na Plzeňsku. Evakuováno 4000 lidí. Po protržení rybníka Metelského, nastává 
stejná situace jako v roce 1997 v obci Troubky. V obci Metly srovnala voda asi polovinu domů se 
zemí. Řeka Malše protrhla protipovodňové bariéry a změnila střed Č. Budějovic v jednu velkou vodní 
plochu. Písecký most v ohrožení. Otava se přelila přes most z konce 13. století. Stav nouze byl 
vyhlášen v Ústeckém kraji. Průtok Vltavy v Praze 4500 metrů krychlových za sekundu. Celé 
odpoledne budují dobrovolníci protipovodňové zátarasy, aby ochránily Staroměstské náměstí. Začíná 
dopravní kolaps.Voda odřezává Karlín, Libeň. Metro je mimo provoz. V Praze jsou omezeny dodávky 
elek. proudu. 
14. srpen – evakuace na Lužnici. V jižních Čechách evakuace 3000 obyvatel. Ohroženo Mělnicko. 
Evakuováni jsou lidé od rozvodněného Labe na Mělnicku a od Lužnice na Táborsku. Je zaplaveno 8 
stanic metra. Přes Vltavu se jezdí jen přes dva mosty. Doprava v Praze se hroutí. V ZOO tonou 
zvířata. Jsou evakuovány tisíce lidí za severočeských měst. 15. srpen – voda v Praze kulminuje. 
Vodohospodáři mluví o tisícileté vodě. Labe má 10 metrů. Povodeň se šíří na sever země. Zaplavuje 
část Středočeského kraje, Kralupy nad Vltavou. Nejvíc je zasažen okres Mělník. Ve vesnici Zálezlice, 
ležící poblíž soutoku řek, voda pobořila většinu domů. V Praze Karlíně začínají padat domy. 
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16. srpen – jezero u Terezína. Labe se spojilo s Ohří a vytvořilo u Terezína obrovské jezero dlouhé 25 
km a široké 8 km.Obyvatelé Terezína evakuováni. V Ústí nad Labem měří Labe 11,8 m. Pak začíná 
voda pomalu klesat. Děčín zatopen ze 30%.V Ústí evakuováno 6000 lidí, v Děčíně 1600 lidí. 
Povodňová vlna postupuje do Německa, do Drážďan. Povodně v Čechách způsobily škodu za 73 
miliard, na domovech 4 miliardy, metro 7,5 miliard. Začaly velké humanitární akce na pomoc 
postiženým. Také Tlumačov se připojil. Na internetu si vybral město Bavorov. 
 



Dopis Městskému úřadu Bavorov 
Vážený pane starosto, když jsme sledovali v novinách a na televizních obrazovkách reportáže o 
přírodních katastrofách ve světě, ani zdaleka jsme netušili, že jednoho dne se sami stanete aktéry toho, 
co nám připraví příroda. 
Naše obec byla postižena povodní v r. 1997. Nelítostné přívaly vody ničily komunikace, infrastrukturu 
i obydlí občanů. Toto drama jste letošního roku v měsíci srpnu prožili i u Vás. Věřte, že s Vámi cítíme 
o to více, že sami víme, jak je člověk v dané chvíli zcela bezmocný. Tady je nutná lidskost a být 
v pravou chvíli na pravém místě.  
Hodně dlouho se budete vyrovnávat s ničivými následky povodně. Odstranění vzniklých škod bude 
vyžadovat nemalé finanční náklady. I naše obec chce pomoci tam, kde je to zapotřebí. Výsledek sbírky 
pro postižené povodní ve výši 107.000 Kč odesíláme na Váš účet. 
                                                           S pozdravem Naděžda Bednaříková – starostka 
                                                           Odesláno 5. září 2002 
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Starosta Bavorova Ing. František Vavruška vyjádřil jménem svých spoluobčanů hluboký dík. 
 
Rok 2002 v oddíle fotbalu 
Po podzimní části ročníku 2001 – 2002 okresního přeboru 3. třídy skončilo I. mužstvo se ziskem 29 
bodů na 1. místě. Vstupovalo do jarních odvet s cílem postoupit do přeboru okresu Zlín. Zimní 
příprava probíhala jako každý rok .Úterý a pátek v hale zákl. školy. V neděli dopolední běhání v okolí 
Tlumačova. Vrcholem přípravy bylo týdenní soustředění na Kudlovské dolině. Potom se trénovalo na 
našem hřišti. První část jarního kola se vydařila. V prvních pěti zápasech se jen remizovalo, ale to 
stačilo na přední  místo v tabulce. Po skončení jarního kola jsme byli na 2. místě za Březovou. Tato 
druhá příčka stačila na postup do okres. přeboru. 
Hráči: 
1. Bartík Micha -Otrokovice                                      12. Pospíšil Josef – Otrokovice 
2. Bilík Jenda - Tlumačov                                          13. Procházka Jan – Otrokovice 
3. Dvořák Radek -Tlumačov                                      14. Procházka Michal – Otrokovice 
4. Guňa Stanislav – Tlumačov                                    15. Vlček Marek – Tlumačov 
5. Holub Zdeněk – Tlumačov                                     16. Žitný Michal – Otrokovice 
6. Horka Karel – Tlumačov                                        17. Vaculík Radim – Otrokovice 
7. Hric Michal – Tlumačov                                        18. Psota Boleslav – Tlumačov 
8. Jonášek Zdeněk – Tlumačov                                  19. Jonášek Jiří – Tlumačov 
9. Kel František –Tlumačov                                       20. Dostál Michal – Otrokovice 
10. Mokrý Antonín – Tlumačov                                 21. Horka Petr – Tlumačov 
11. Pištěk Miroslav – Otrokovice                               22. Skácel Petr – Tlumačov 
                                                                                                                odstěhoval se do Otrokovic 
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Sezóna 2001 – 2002 -  jaro  (skore 22:15)                Trenér – Horka Petr 
Nejlepší střelec – Guňa Stanislav – 9x                      Předseda – Vrobel Štefan 
                            Dvořák Radek – 3x                        Jednatelka – Olga Jonášková 
                            Kel František – 3x                         Hospodář hřiště – Jonášek Zdeněk 
Podzim 2002 : okresní přebor – skončili jsme na 10. místě s počtem 13 bodů a skore 12:22. Nejvíce 
branek: Guňa Stanislav 5x a Skácel Petr 2x. 
V roce 2002 se podařilo na hřišti postavit nové sociální zařízení. Nejvíce se zasloužil Petr Horka, 
Vrobel Štefan, Skácel Vladimír, Ředina Jiří.(Všichni bývalí hráči, kteří mají své soukromé firmy.) 
Hodnota díla 120 000 Kč. Největší sponzoři: Metalšrot Tlumačov, Dura – Line s.r.o.Tlumačov. 
 
Základní škola Tlumačov 
Zřizovatel školy – Obec Tlumačov, zastoupena  současnou starostkou pí Naděždou Bednaříkovou. 
Škola byla zřízena a uvedena do provozu 1. září 1911.  



Současný ředitel Mgr. Robert Podlas. Jmenován do funkce ředitele školy 1. září 1992 na základě 
konkurzu ze dne 16. listopadu 1998 potvrzen ve funkci ředitele ZŠ Tlumačov. 
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Ve školním roce 2001 – 2002 navštěvovalo školu 236 žáků při plánované kapacitě 600 žáků.Již 
pravidelně nadlimitně je využívána kapacita škol. jídelny při ZŠ. Jídelna je koncipována pro přípravu 
338 dět. Jídel, při skutečném plnění 306 jídel včetně jídel pro důchodce. Školní družina byla upravená 
pro optimální kapacitu 28 žáků. 
Školní rok 2001 – 2002 
I. stupeň – 7 tříd – počet žáků  143 
II. stupeň – 4 třídy – počet žáků  93 
Celkem ……………………….  236 žáků 
V roce 2002 i přes iniciativu ředitele školy je rada školy nezřízena. Jediným fungujícím obč. 
sdružením je Sdružení rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Tlumačov. Špatná je situace v oblasti 
předškolního vzdělávání, kde dochází k významnému poklesu počtu dětí, který ve svém důsledku 
povede ke sloučení 2 mateřských škol. MŠ U Trojice byla v roce 2002 zrušena. Ředitelka pí Jindra 
Zálešáková byla převedena do Spytihněva. Učitelka pí Horsáková do Otrokovic. 
Škola rozšířila nabídku nadstandardních výchovně vzdělávacích aktivit v podobě výuky těchto 
předmětů: 
Sborový zpěv – I. stupeň                   Kurz první pomoci 
Seminář ze spol. předmětů                Seminář chemie a biologie 
Technické kreslení                             Konverzace v němčině 
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Počet fyz. osob ve škole: 15 učitelů / ostatních 12 osob 
Mgr. Robert Podlas – ředitel                             
Mgr. Jiřina Rýdlová – zástupce ředitele 
Mgr. Lenka Odložilíková – I. st.                        Mgr. Jarmila Slováková – II. st. 
Mgr. Jana Šicová – I. st.                                     Mgr. Iva Matulíková - II. st. 
Mgr. Blažena Jüngerová –I. st.                           Mgr. Jaroslav Pospíšil – II. st. 
Irena Desenská – I. st.                                         Mgr. Vlasta Doleželová – II. st. 
Mgr. Jiřina Vrtalová – I. st.                                 Mgr. Jiřina Vrtalová – II. st. 
Mgr. Šárka Matulíková – I. st..                           Mgr. Danuše Kantorková – II. st. 
Mgr. Alexandra Birková  - I.. st.                                   Jiřina Fojtů – vychovatelka š. družiny 
 
Školník – Dušan Pitner, 5 uklízeček 
Vedoucí školní jídelny – Milena Huráňová 
 
Celkový počet žáků na konci školního roku 2001 – 2002 
Ročník  Počet žáků          Prospělo s vyznamenáním      Prospěl         Neprospěl 
I.  33      32  1   
II.  32      32  -  
III.  23      23  -  
IV.  24      24  -  
V.  31   10   21  -  
Celkem  143   10   132  1 
VI.  22   3   19  -  
VII.  25   5   19  1   
VIII.  19   7   11  1 
IX.  27   5   11  - 
Celkem  93   20   22  2 
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Studenti přijati k dalšímu studiu 
Gymnázia  - 8letá -                                         přijati                2 žáci 
Gymnázia  - 6letá -                                         přijati                1 žák 
Gymnázia – 4letá -                                         přijati                 2 žáci 
Střední odborné školy a střední školy            přijati                 8 žáků 
Stř. odborné učiliště                                       přijati                 17 žáků 
 
Hodnocení sníženým stupněm z chování šk. rok 2001 – 2002: 
Uspokojivé – 2               počet: 20 žáků 
Neuspokojivé – 3           počet: 2 žáci 
Počet neomluvených hodin: I. pol. 6, II. pol. 4 , celkem 10 
 
Ve školním roce byly provedeny tyto opravy: 
a) rekonstrukce komínového tělesa B NTL kotelny (vyvložkování) 
b) dokončení rekonstrukce interiérů učeben I. st. 
c) rekonstrukce zdravotechniky v celém areálu školy 
 
Zpráva obecní policie od ledna – 15. října 2002 
Do dne 15. 10. 2002 se řešilo 88 přestupků (Zákon č.200/90Sb.) 13 přestupků proti veř. 
pořádku(paragraf č.200/90Sb.). Jedná se o rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, zakládání skládek 
odpadu (černé skládky). Pachatelé jak z Tlumačova, tak i z okolních vesnic 
 

                                                                                                                                       - 209 - 
 
Bylo zpracováno 36 zpráv pro Policii ČR a soudu. Spolupracovali jsme s Policií ČR při pátrání po 
hledaných osobách, odcizených vozidel, ukradených kol. Bylo projednáno 7 přestupků proti obč. 
soužití. Dále 14 majetkových přestupků, 32 přestupků proti závazným vyhláškám. Podíleli jsme se na 
usvědčení trestného činu krádeže a odsouzení Okresním soudem ve Zlíně (26 měs. nepodm.) Zdeněk 
Ševčík, který zničil zavlažovací zařízení na fot. hřišti. Poničené trubky odevzdal do sběr. Surovin. 
Škoda 3000.-Kč. Větší krádeže se dopustil na novém koridoru. Urazil všechny hliníkové ukazatele 
(hodnota 75.000.-Kč). Bydlel dočasně v Tlumačově, nepracoval, živil se krádežemi. 
                                                                      Zpracoval J. Navrátil, vrchní strážník OP 
                                                                                         
 
Agrotonz 2002 
Majitel objektu je akciová společnost Asteko s.r.o. Některé objekty odprodány spol. Riké s.r.o. 
Agrotonz zaměstnává 15 zaměstnanců. Vyrábí hnojivo v kompostárně. Hnojivo Biogam se dodává 
volné pro pole a balené pro malospotřebitele. Dobytek má v Tlumačově ustájen podnik Plemenářské 
služby Otrokovice – Kvítkovice. Jsou zde jen jalovice a býčci asi 600 ks. Starají se o ně zaměstnanci 
z Tlumačova a okolí. V Agrotonzu jsou v nájmu firmy:  
LUKROM – pronájem a obhospodaření pole katastru obce Tlumačova, suška a posklizňová linka 
Stavebniny pan Urbanec 
Briketárna pan Ivoš Gazda z Tlumačova 
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Firma SATVÍN – výroba hraček pan Novosad Tlumačov 
Vedoucí Agrotonzu: Ing. Klement Jiří z Lubné, zástupce Ota Dočkal z Kvasic 
 
Firma – Petr Stodůlka 
V roce 2002 vyrobila 65000 stavebních koleček. Zaměstnává 36 pracovníků. Dodává i do ciziny. 
 



Zemský hřebčinec Tlumačov 
Ředitel Ing. Polda Mamica 
Počet koní: 101, z toho 30 klusáků, 71 hřebců a klisen. V roce 2002 uspořádána jedna aukce. Prodalo 
se 12 koní. Byla provedena velká oprava stájí, střech, admin. budovy, bytové jednotky. Opravy 6 
miliónů Kč. Opravu dotoval stát, který je majitelem. 
 
Úpravna vody Tlumačov 
Vedoucí: p. Kolařík Pavel, předák: Jiří Zouhar, laborantka: pí Lad. Kolářová 
Úpravna zaměstnává 14 lidí. Hlavní zdroj vody je Baťovský les a Štěrkoviště Kvasice. Voda se 
dopravuje čerpadly. Ročně 6 miliónů metrů krychlových. Hlavní rekonstrukce v letech 1994 až 1997. 
Při rekonstrukci byl upraven technologický proces úpravy vody. Přes řídící systém počítače ve velínu. 
Voda je dodávána do okr. Zlín a Kroměříž. 
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V září sklizeň ovoce bez švestek. Jablka padají, jsou napadena červem. Sběr provádí pan L. Ulman ul. 
Švermova, pí Pavlíčková ul. Sportovní. 1 kg padaných jablek za 1.- Kč. 
 
Stavby zkolaudované v r. 2002 
Novostavby: Benda Josef č.p. 854 Metlov 
                     Manželé Kluďákovi č.p. 843 Dolní ul. 
                     Jiří Němec č.p. 847 Dolní ul. 
                     Manželé Pavlovští č.p. 849 Dolní ul.+ garáž, host. míst. 
Rekonstrukce a stav. úpravy provedlo 20 občanů (opravy střech, zateplení, garáže). 
Stavby provedené v roce 2002 – Tlumačov 
Investor – cizí subjekt: 
Zemský hřebčinec – oprava objektu – financoval Pozemkový fond ČR 6,5 mil. Kč 
Základnová stanice Eurotel – postavena v cementárně, financoval Eurotel Praha 
Tofa p. Stodůlka – T-mobil dřív Pegas 
ČSLPG Kvačiny – postavena čer. stanice plnící souprava plynu, pro provoz aut na plyn. Financoval 
SEZOOS Vsetín 
Drážní koridor – přeložka kabelu NN – financovaly ČD Praha 
Sociální zařízení (fot. hřiště) – financoval TJ Sokol asi 120.000.- Kč. 
 
Ve čtvrtek 10. října přiletěli první havrani. Proběhla úspěšná výstava ovoce a zeleniny. Podílel se 
výbor základní organizace. Návštěvnost asi 390 osob + žáci základní školy. 26. října velká vichřice. 
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Obec dále zhotovila: r. 2002 
Parkoviště u zdrav. střediska 
Základní škola – oprava podlahy I. stupeň 
Bytový dům č.p. 630 – oprava balkónů, soc. zařízení, střechy 
Bytový dům č.p. 826 – postaven U Trojice. 9 byt. jednotek (15,5 mil. Kč) 
Kanalizace u hřebčince – oprava po povodni 
Oplocení hřiště TJ Sokol 
I. etapa – kanalizace – úprava obec. dvora „náměstíčko“ 
Oprava bytu SDH (hasičárna) + soc. zařízení 
Veřej. osvětlení ul. Přasličná, Zábraní 
 
První obyvatelé byt. domu č.p. 862 (U Trojice) 
Hlaváčová Zdeňka s rodinou, Mgr. A. Birková (učitelka zákl. školy), Petr Stašek s rodinou, Pavel 
Kašpar s rodinou, MUDr. Libor Tesařík (obv. lékař v Tlumačově), Ing. Lad. Šmotek s rodinou, 
Ludmila Kotásková s rodinou. 
 



Základní organizace ČZS Tlumačov – r. 2002 
Bylo rozdrceno asi 7 tun jablek, vylisováno 4181 litrů jablečné šťávy. V lisovně pracoval Josef 
Svačina a paní Trlidová. Bylo vypáleno 2206q kvasu a počítačem proteklo 20178 litrů. Počet pěstiltelů 
774. Výtěžnost v pálenici v průměru 56% a spotř. daň za litry etanolu 1.184 315.- Kč. V pálenici 
obsluhoval p. Ředina a Zapletal. Byly uspořádány 2 zájezdy (Bystrovany, Rapotín, Velké Losiny, 
Olomouc). Ukončení roku se zúčastnilo 66 členů. Předseda organizace p. Miloš Stoklásek. 
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Hasiči uspořádali hodovou zábavu „Na Martina“ na sokolovně (ta byla dána do provozu). Účast byla 
velká. Bohatá tombola od sponzorů. Hlavní pořadatel Václav Machovský. 
V listopadu byla provedena fasáda nádraží v rámci koridoru.Zajistila pí Bednaříková – starostka. 
Neděle 24. 11. 2002 teplota + 15°C. 
 
Slovo starostky obce 
Vážení občané, tento měsíc končí čtyřleté vol. období zastupitelstva obce. Připomeňme si v jakém 
personálním složení. Naděžda Bednaříková, Josef Horníček, Ing. Jaroslav Ševela, MUDr. František 
Kel, Mgr. Rajmund Huráň, Mgr. Jana Šicová, Mir. Skopal-Procházka, Hana Janoštíková, K. Skopal. 
Chci všem poděkovat za vykonanou práci. Nebylo možné vždy všem vyhovět. Překážkou byly 
finanční prostředky, předpisy a zákony, zdlouhavá cesta stát. institucí. Zastupitelé pracovali v čele 
komisí nebo výborů: finančního, kontrolního, sociální a bytové komise, školství, mládeže a sportu, 
kulturní, zemědělské, živ. prostředí, stavební a sboru pro obč. záležitosti. 
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 budeme volit občany do nového patnáctičlenného zastupitelstva. 
Dovolte, abych touto cestou poděkovala p. Neoralovi za deset let práce redaktora Tlum. novinek.  Jako 
správce KZ připravoval advent. koncerty, zajišťoval výuku hry na hudební nástroje. Měl však své 
osobní důvody vzdát se práce redaktora a správce KZ. Pane Neorale, děkujeme vám za vykonanou 
práci pro občany. Práci správce Klubového zařízení převzala pí Daniela Králová. 

Naděžda Bednaříková – starostka 
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Volby 1. listopadu 2002 do obecního zastupitelstva 
Končí čtyřleté volební období obecního zastupitelstva. Děkujeme starostce pí Naděždě Bednaříkové za 
práci pro naši obec. Také p. Josefu Horníčkovi. 
Opět půjdeme k volebním urnám. Volby do zastupitelstva obce se budou konat podle §29 ods.1/ 
zákona č. 491/2001 Sb. Dne 1. listopadu 2002 od 14 hod. do 22 hod. a 2. listopadu 2002 od 8 hod. do 
14 hod. ve dvou vol. okrscích, které dělí žel. trať ČD. 
Okrsek č. 1 – budova Klubov. zařízení (nám. Komenského) pro voliče bydlící v ulicích: Masarykova, 
Krátká, Dr. Horníčka, Školní, Nádražní, Sokolská, Dolní, Machovská, nám. Komenského, Sportovní, 
Metlov, Nivy I., Nivy II., Skály , U Vodárny, Peškov. 
Okrsek č. 2 – budova Mat. školy II U Trojice pro voliče bydlící v ulicích: Machovská, Jiráskova, 
Švermova, 6. května, U Trojice, J. Žižky, Přasličná, Zábraní, Mánesova, Družstevní, Spojovací, B. 
Smetany. 
Zapisovatelky okrsek č. 1: D. Kouřilová, okrsek č. 2: L. Dědková 
Voleb se účastní 60 kandidátů na kandidátkách pol. stran: ČSNS, ČSSD, KDU-ČSL, ODS.  
Mandátová komise přezkoumala zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že 
patnáctičlenné zastupitelstvo obce bylo zvoleno v tomto složení a podle počtu odevzdaných hlasů 
následovně: 
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Kandidát                                        Vol. strana                                                     Počet hlasů 
1. MUDr. František Kel               Občanská demokratická strana                           440 
2. Mgr. Rajmund Huráň              Čes. strana soc. demokratická                          394 
3. Mgr. Radek Dvořák                 Občanská demokratická strana                          371 



4. Ing. Jaroslav Ševela   Občanská demokratická strana   361 
5. RNDr.Ing. Vojtěch Drbal  Čes. strana soc. demokratická   360 
6. Mgr. František Kel   Občanská demokratická strana   360 
7. Naděžda Bednaříková  Křesť. dem. unie – Čes. strana lidová  345 
8. Petr Horka    Čes. strana soc. demokratická   341 
9. Hana Janoštíková   Občanská demokratická strana   331 
10. Mir. Skopal-Procházka  Čes. strana NS a Nezávislí   330 
11. Ing. Antonín Jonášek  Křesť. dem. unie – Čes. strana lidová  314 
12. Václav Vymětalík   Čes. strana soc. demokratická     298 
13. Ing. Josef Šico   Čes. strana NS a Nezávislí   281 
14. MUDr. Lud. Juráčková  Křesť. dem. unie .Čes. strana lidová  237 
15. Jitka Fialová   Čes. strana NS a Nezávislí   197 
 
Rada Obce Tlumačov 
Ing. Jaroslav Ševela   starosta obce 
Mgr. Rajmund Huráň   místostarosta obce 
MUDr. František Kel   člen 
Mir. Skopal-Procházka    člen 
Ing. Antonín Jonášek    člen 
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Zastupitelstvo obce 
Ing. Jaroslav Ševela   starosta obce 
Mgr. Rajmund Huráň   místostarosta obce 
Mgr. Radek Dvořák 
MUDr. František Kel 
RNDr. Ing. Vojtěch Drbal 
Mgr. František Kel 
Naděžda Bednaříková 
Petra Horka 
Mir. Skopal-Procházka 
Ing. Antonín Jonášek 
Václav Vymětalík 
Ing. Josef Šico 
MUDr. Ludvíka Juráčková 
Jitka Fialová 
 
Výbory  
Finanční:  předseda Ing. Antonín Jonášek 
   členové  Ing. Ludmila Vabroušková 
     Jan Hlaváč 
Kontrolní:  předseda MUDr. František Kel 
   členové  Petr Horka 
     Mgr. Radek Dvořák 
 
Komise 
Sbor pro občanské záležitosti:  předseda Naděžda Bednaříková 
     členové  Hana Janoštíková 
       Irena Janišová 
       Marie Pečeňová 
       Lad. Vránová 
       Milan Neoral 
       Zdena Gazdová 
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Komise sociální a bytová:  předseda MUDr. František Kel 
     členové  MUDr. Lud. Juračková 
       Marie Doleželová 
Komise zemědělská a 
 životního prostředí:  předseda Mir. Skopal-Procházka 
     členové  RNDr. Vojtěch Drbal 
       Milan Žák 
       Frant. Kytlica 
       Ivan Oslzla 
       Jan Mašek 
 
Komise stavební:   předseda Ing. Josef Šico 
     členové  Michal Veselský 
       Ing. Mir. Marčík 
       Ing. Martin Bernard 
 
Dne 18. listopadu se ujal řízení obce p. Ing. Jaroslav Ševela jako starosta , Mgr. Rajmund Huráň jako 
místostarosta. 

 
TH – pracovníci: 
1. Dosoudilová Danuše  ekonomka 
2. Dědková Lenka  účetní 
3. Kouřilová Dana  sekretářka 
4. Frant. Kytlica  strážník OP 
5. Josef Navrátil  strážník OP 
6. Růžena Vaňharová  tajemnice 
7. Veselský Michal  ref. výstavby 
8. Lad. Vránová  matrikářka 
9. Milan Žák   ref. údržby 
10. Mir .Žálková  ref. majetku 
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Dělnické profese: 
Brázdil Vladimír  řidič 
Fiala Alois   dělník 
Kaláč Vojtěch   pomoc. dělník 
Konečný Radek   zedník 
Novotná Milena  skladnice, uklízečka 
Šenkyřík Daniel  eletrikář 
Vrancová Libuše  ulízečka 
Roman Vranec   zámečník 
 
Sbor dobrovolných hasičů 
Členská základna – 33 členů, 18 mladých hasičů. V roce 2002 – 25 členských schůzí. Proběhlo školení 
všech členů (trvalo 40 hodin). Příprava vozidel na STK (Tatra CAS 32, Avie DA 31). Odpracováno 21 
hodin. V březnu se družstva muži I a muži II nad 35 let připravovala na okrskovou soutěž, která 
proběhla v květnu v Tlumačově. Muži I – 1. místo, muži II – 2. místo. Do okresního kola postoupil 
Tlumačov. 
Začala rekonstrukce zbrojnice, nové části (výměna oken, úprava šatny). Rekonstrukce až do prosince. 
Rekonstrukce bytu – bydlí Krčma ml.. Vozidla u STK prošla bez větších problémů. 



Soutěž mladých hasičů v parku u sokolovny 4.5.2002. V sobotu 1.6. 2002 jsme uspořádali Den dětí ve 
spolupráci s Domem dětí a mládeže Tlumačov. 
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Zúčastnili jsme se různých soutěží v okrese Zlín. Pro nedostatečné vybavení našeho sboru jsme se 
nemohli v plném rozsahu zúčastnit pomoci při povodních v Čechách. Přesto jsme odeslali SDH 
Olešnice na Moravě částku 5.000.- Kč. V tomto roce jsme nevyjížděli k žádnému požáru 
v Tlumačově. Děkujeme pí starostce za spolupráci. Velký kus práce odvedl pan Václav Machovský a 
J. Šnajdr – starosta hasičů. 
 
Historická společnost 
Ve dnech 14. – 22. 9. 2002 se v Klubovém zařízení uskutečnila výstava HS pod názvem „Prádlo 
našich babiček a dědečků a jak se dříve právalo“.Výstava zaplnila dvě místnosti. Venkovská kultura je 
a byla živým organismem. Nacházelo se zde prádlo z přelomu minulého století, vějíře, slunečník atd. 
Kolekce byla doplněna ukázkami šicích strojů, žehliček. Pozornost budila kamna na nahřívání více 
žehliček najednou. Druhá místnost byla věnována technologii praní s ukázkami plácaček, válců, valch, 
ždímaček – nejstarší pocházela z poloviny 19. stol..Výstavu navštívili žáci ZŠ, dále asi 150 osob. 

M. Skopal-Procházka st. – předseda HS 
 

28.8.2002 byly vysázeny dvě lípy u sochy sv. Trojice. Lípy sázel p. Daniel Šenkyřík, A. Fiala, M. Žák. 
Ohrazení u sochy provedl p. J. Nesvadba, A. Fiala.Všichni jsou pracovníci OÚ Tlumačov. 
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Knihovna 
Knihovna se již druhým rokem nachází v budově ZŠ. Má celkem 170 registrovaných čtenářů, z nichž 
více jak polovinu žáků a studentů. Využívají odbornou a zájmovou literaturu. Dospělí, převážně ženy, 
s oblibou vyhledávají oddychovou literaturu. Muži spíš lit. dokumentu a faktů. Knižní fond 
doplňujeme o nové tituly, na které OÚ vynakládá nemalé fin. částky. Knihovna se modernizuje a 
časem bude napojena na celostátní knihovnický program, o jehož zprovoznění se postará Knihovnické 
středisko Otrokovice. Knihovna je otevřená každé úterý od 14 do 18 hod. Poplatek za rok pro dospělé 
– 50.-Kč, pro studenty a mládež – 20.-Kč. 
 
Zprávy z matriky  
Počet přihlášených občanů k trvalému pobytu k 31.12.2002  2434 
Z toho mužů        1221 
Žen         1213 
Průměrný věk mužů       38 let 
Žen         41 let 
Počet narozených dětí       25 
Počet  úmrtí        25 
Bylo uzavřeno 6 sňatků z toho 1 církevní. 
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Významná životní jubilea 2002 
Krbcová Anežka   90 let 
Šafaříková Antonína  91 let 
Garčic Antonín   91 let 
Zapletalová Vojtěška  92 let 
Horká Marie   92 let 
Staňková Františka  93 let 
Němeček Josef   94 let 
Dorotíková Františka  97 let 



Smyčková Jarmila  97 let 
Zlatá svatba  manželé Kvardovi 
   manželé Haitzovi 
   manželé Šopfovi 
   manželé Batouškovi 
 
Listopad 29.11.2002 byl rozsvícen vánoční strom na Komenského náměstí. Adventní proslov pronesl 
starosta p. Ing. Ševela Jaroslav. Popřál všem veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2003. Pak byl 
hasiči odpálen velký ohňostroj. Tak začal advent v Tlumačově. 
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Rozbor plnění rozpočtu obce Tlumačov za rok 2002 
Druh příjmů    Rozpočet   Skutečnost Kč 
Daňové příjmy –tř.1   11 948 000,00   11 746 198,00 
Nedaňové příjmy – tř. 2   5 834 000,00   6 403 726,77 
Kapitálové příjmy –tř. 3  120 000,00   345 680,00 
Přijaté dotace – tř. 4    391 000,00   755 546,60 
Úvěr na 9 bj.    6 000 000,00   6 628 116,00 
Převod z r. 2001   4 853 00,00   2 804 578,42 
Celkem     29 146 000,00   28 683 845,99 
 
Druh výdajů    Rozpočet   Skutečnost Kč 
Průmyslová odv. hospodářství 
Doprava, vodní HS atd.   2 979 000,00   942 986,30 
Služby pro obyvatelstvo 
Školství, odpady, ochrana přírody 20 060 000,00   17 912 570,98 
Soc. věci, soc. pomoc, jídelna 
důchodců, Dům s pečovat. službou 365 000,00   450 239,55 
Bezpečnost státu,právní ochrana,hasiči 936 000,00   824 899,68 
Všeobecná veř. správa a služby, 
místní správa, zast. obce  4 806 000,00   4 681 397,55 
Celkem     29 146 000,00   24 812 049,06 
Rekapitulace: 
Skutečné příjmy   28 683 845,79 Kč 
Skutečné výdaje   24 812 094,06 Kč 
Rozdíl     3 871 851, 73Kč k převedení do příštího roku 
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Vzpomínáme 
Dne 3. prosince 2002 nás opustil po těžké a vyčerpávající nemoci pan Josef Horníček,(nar. 1935) 
starosta v letech 1990 – 1998, později místostarosta a především náš spolupracovník. Všichni, kteří ho 
znali si vybaví jeho obětavý přístup v krizových situacích, v době povodní, kdy jeho obětavost 
hraničila se sebeobětováním ve prospěch obce. Jeho zásluhou byl potom postaven Dům 
s pečovatelskou službou. Na tuto stavbu zajistil dotace. Vzpomínáme na jeho přímé a lidské jednání, 
jeho žertovné průpovídky, zásadovost a vznětlivost, pokud zjistil faleš a nepoctivost. 
Pohřeb pana Horníčka proběhl 7. prosince 2002. Rozloučit se přišlo hodně občanů. Okolo rakve stáli 
muži v hanáckých krojích (Skopal-Procházka st., jeho syn Mirek, Luboš Procházka, Jiří Skopalík).S 
panem Horníčkem se rozloučil p. Klose a starosta obce. Byl pochován na hřbitově v Tlumačově. 
V osobě J. Horníčka odešel zakládající člen Historického spolku. Miloval svou „rodnou hroudu“ a 
všemi silami pracoval na obnově hanáckého života v obci, ale i v regionu obcí Hulín, Kvasice. Velmi 
se těšil, až si začne užívat jen svého koníčka – archeologie, folklóru. Nesmírné vědomosti z okruhu 



jeho zájmů, znalostí z místopisu své rodné obce, pro kterou bilo jeho unavené srdce. Poneseme dál ve 
svých srdcích jeho odkaz: lásku k lidem, k vlasti a nejvíc lásku ke své krásné Hané. 
 
V prosinci mrazy až –15°C. 
16.12. první sníh. 
Přišly Vánoce roku 2002. 
 
Starosta Tlumačova na závěr roku poděkoval členům zastupitelstva obce, odborným komisím a 
zaměstnancům OÚ za odvedenou práci. Všem občanům popřál klidné prožití svátků vánočních. 
V novém roce 2003 hodně zdraví a osobní pohody. 
 
       Ing. Jaroslav Ševela, starosta obce 
 
 
 
 
Zprávy zajistil: p. Ševela Zd. st. 
Zapsala: J. Kokotíková 


