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                                                      ROK 2003 Tlumačov 
 
Slovo starosty obce p. Ing. Jaroslava Ševely 
 
     Již uplynulo téměř pět měsíců z nového funkčního období zastupitelstva, které vzešlo 
z komunálních voleb v listopadu 2002. Do dnešního dne se sešla rada obce i zastupitelstvo čtyřikrát na 
řádných zasedáních. V současnosti se připravuje Programové prohlášení zastupitelstva obce na volební 
období 2002 – 2006, ve kterém budou vytýčeny hlavní body v jednotlivých oblastech činnosti 
zastupitelstva. Tento koncepční materiál bude přijat na zasedání zastupitelstva 23. 4. 2003. Zápisy ze 
zasedání obce jsou umístěny na webových stránkách obce Tlumačov (www.tlumacov.cz). Několik 
zásadních bodů, které byly odsouhlaseny na jednáních rady a zastupitelstva obce od měsíce listopadu: 
Byla schválena rekonstrukce objektu ZŠ se zohledněním na umístění MŠ do objektu ZŠ. Vybudování 
sportoviště na pozemcích za školou. Na tuto rekonstrukci obce obdržela ze st. rozpočtu 14,5 mil. Kč. 
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Zahájení rekonstrukce je plánováno na květen 2003. Dokončení včetně kolaudace musí být provedeno 
do prosince 2003. Byla dána žádost na Ministerstvo zemědělství ČR o finanční podporu na 
odkanalizování obce a napojení na čističku odpadních vod. Toma Otrokovice. V současnosti se 
připravuje projekt pro stavební povolení. Do měsíce června 2003 budou ukončeny stavební práce na 
opravě ploch před hasičskou zbrojnicí a úpravě ploch u obecního úřadu. Tato akce, kterou pracovně 
nazýváme „Náměstíčko“, by měla přispět ke zkulturnění prostor v centru obce a zároveň k propojení 
ulic Masarykova a Nádražní.  
Zastupitelstvo obce schválilo prodej objektu MŠ U Trojice včetně pozemků. Zastupitelstvo schválilo 
odkoupení části areálu bývalé cementárny o výměře 13,433m čtverečních. Bude třeba připravit záměr 
využití pozemků mezi ulicí Jiráskovou a Švermovou a bývalého kulturního klubu. Objekt bývalých 
dílen se předpokládá využít pro potřeby OÚ oddělení údržby a životního prostředí. 
 
 
Z jednání rady a zastupitelstva obce 
 
Rada obce 15. 1. 2003: 
- schválila složení Sboru pro občanské záležitosti: předsedkyně: N. Bednaříková 

členové: H. Janoštíková, I. Janišová, M. Pečeňová 
              L. Vránová, M. Neoral, Z. Gazdová 
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- odsouhlasuje uzavření dohody s p. Vl. Vlčkem, bytem Trávníky 1248, Otrokovice ve věci 
zajišťování údržby – pořezu a čištění lesního hospodářství v majetku obce s tím, že komise 
zemědělská a ŽP stanoví podmínky ve spolupráci s referentem údržby a ŽP p. Žákem. Přitom se 
budou respektovat pokyny a požadavky revírníka. 
Rada obce dne 12.2. 2003 : 
- odsouhlasuje poskytnutí příspěvku na podporu činnosti pro r. 2003 organizacím: 
Český svaz včelařů, OV Zlín-Malenovice – 2 415,- Kč 
Matice svatohostýnská, sv. Hostýn, Bystřice p. Hostýnem – 1 000.-Kč 
Charita sv. Anežky Otrokovice – 7 500.-Kč 
Český čer. kříž, oblast. spolek Zlín – 10 000.-Kč 
Kraj. úřad Zlín. kraje – 120 000.-Kč 
Naděje, domov pro ment. postižené Otrokovice – 5 000.-Kč 
- schválila výši poplatku za umístění reklamy v Tlumačovských novinkách:  Formát A4 – 1 000.-Kč 

       Formát A5  -    500.-Kč 
       Formát A6  -    250:-Kč 

          Menší formát A6 -     150.-Kč 



Zastupitelstvo obce 5. 3. 2003: 
- schvaluje předložený návrh rozpočtu obce na r. 2003 jako vyrovnaný s výdajovou a příjmovou 
částkou ve výši 49 345 000.-Kč 
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- pověřuje tajemnici OÚ vypracováním kritérií pro umísťování občanů v DPS a předložením těchto 
pravidel do 31. 3. 2003. 
- schvaluje odprodej objektu bývalé MŠ U Trojice č.p. 336 včetně pozemků p.č. 495.434 metrů 
čtverečních/831/26 o výměře 3518 metrů čtverečních. 
 
 
Počasí- zima 2003 
 
1. ledna -13°C bez sněhu 
3. ledna - velká obleva 
4. ledna - povodně v Čechách 
V březnu zima bez sněhu. Mráz –18°C. Vymrzly ozimy. 
Zimní radovánky v r. 2003: 
Sokolovna – ples hasičů 15. 2. (Oprava topení, nyní plynové). Zúčastnilo se 130 občanů. 
1. 3. – ples obecního úřadu. Odpoledne dětský karneval. Večer ples – účast 300 občanů. Velká 
tombola. Ples připravily pracovnice OÚ. 
 
Březen 2003: 
Vykáceny topoly na fot. hřišti z r. 1940 – ulice Sportovní. Vykáceny topoly za cementárnou, také staré 
ovocné stromy. Začala výstavba parku u obecního úřadu. 
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Březnové pranostiky 
 
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku. 
Radlice, jež v březnu oře, v dubnu odpočívá v dvoře. 
Hříbě, štěně a dítě březnové, dobré bývá. 
Jaké zvěstování Boží Matky, takové velikonoční svátky. 
 
 
Rada obce 26. 3 2003 
 
Na základě usnesení RO Tlumačov dne 20. 8. 2003 se bude zamykat místní hřbitov. Provozní doba: 
zimní období  – září – duben 7.00 – 21.00 hod. 
letní období – květen – srpen 6.30 – 22.00 hod. Provoz zajišťuje p. Fiala. 
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Výsledky referenda: o přistoupení ČR k EU v Tlumačově 
Jak jsme hlasovali v historicky prvním referendum ČR u nás v Tlumačově? Výsledky v Tlumačově. 
 
Okrsek     Počet opráv.      Vydané        Účast        Odevzd.         Platné        Počet hlasů  
                občanů               obálky          v %           obálky           hlasy          ano        ne 
    1           1 044                   545           52,20           544                526          414       112 
    2              889                   502           56,47           502                490          371       119 
Celkem     1 933                  1047          54,16          1046              1016         785       231 
 
V měsíci červenci a srpnu proběhla instalace informačních tabulí na veřejně přístupných 
prostranstvích v obci, které mají oznamovací charakter se zvláštním zřetelem na bezpečnost, 
dodržování obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a kontaktu na referát údržby OÚ. 



 
 
Internetové stránky 
 
     Internet zasahuje do našeho každodenního života a stává se zdrojem informací a běžným 
komunikačním prostředkem pro stále větší množství lidí. Ještě před několika málo lety slovo internet 
mnoho lidí neznalo. Tento trend neminul ani naši obec a tak má Tlumačov od ledna letošního roku 
svoje internetové stránky. Ty se pomalu rozjíždí. Naleznete tu celou řadu informací. (Z OÚ, novinky 
z obce, kultura, sport, odjezdy vlaků). Tyto stránky slouží jako prezentace po celém světě. Dosvědčují 
to návštěvy stránek z USA, Velké Británie, Německa, Rakouska i Nového Zélandu. Stránky mají 
zkrácenou verzi v angl. jazyce, připravuje se verze v německém. 
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Už nyní se ozývají naši krajané z USA, pro které je takové aktuální spojení s domovem příjemné. 
www. tlumacov.cz. 
 
 
Tlumačov v Tlumačově 
 
     V průběhu letošních prázdnin se obě obce pokusily znovu navázat mezi sebou komunikaci o 
možném obnovení vzájemné spolupráce. Starosta obce Ing. J. Ševela a místostarosta Mgr. R. Huráň se 
v průběhu měsíce srpna 2003 vydali do Tlumačova u Domažlic na jednání se zastupiteli a starostkou 
obce p. H. Hruškovou. Byli zde vřele přivítáni, sešli se i s pamětníky dřívějších setkání. 
     Pozdrav z Chodska: 
Milí přátelé, zdravíme Vás z malé obce Tlumačov u Domažlic. Jsme velice rádi, že můžeme navázat 
přetrženou nit spolupráce mezi našimi obcemi. Měla jsem tu čest setkat se s panem starostou Ing. 
Ševelou a místostarostou Mgr. Huráněm v naší obci. Poseděli jsme nad fotkami, zavzpomínali, prošli 
se naší vsí a slíbili si, že se určitě znovu setkáme, v kruhu poněkud širším, za přítomnosti Vaší i naší 
obce, tentokráte u Vás v Tlumačově u Zlína. Posíláme mnoho pozdravů a těšíme se na Vás! 
    H. Hrušková, starostka obce 
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Rada školy 
 
     Na základě iniciativy pracovníků ZŠ Tlumačov v souvislosti s přechodem ZŠ na příspěvkovou 
organizaci od 1. 1. 2003, rozhodlo zastupitelstvo obce o zřízení institutu – rady školy (ke dni 
5.5.2003). tento orgán umožní rodičům, pracovníkům škol a občanům podílet se na správě a chodu 
školy. Rada školy má za úkol připomínkovat a schvalovat rozpočet školy, zprávu o hospodaření školy, 
může se vyjadřovat k učebním plánům, ke jmenování a odvolání ředitele. Rada také schvaluje výroční 
zprávu školy, která z mnoha pohledů hodnotí uplynulý školní rok. Obec je zřizovatel ZŠ, může 
prostřednictví rady školy podle potřeby působit na chod školy. Složení rady: 
Za rodičovskou veřejnost – J. Zaoralová, J. Ředinová 
Za pracovníky školy – Mgr. Š. Matulíková, M. Huráňová 
Za zřizovatele – RNDr. Ing. V. Drbal, Mgr. R. Dvořák 
Předsedou zvolen: RNDr. V. Drbal 
Zástupce: J. Zaoralová 
Zapisovatelka: J. Ředinová 
Rada školy se bude scházet podle potřeby 2 – 4x do roka. 
 
 
 
 
Úprava ploch  před hasičskou zbrojnicí 
 



Termín: 18. 11. 2002 – 20. 5. 2003 
Náklady: 2.907. 410.- Kč 
Projektová dokumentace: Zpracovatel Ing. J. Šico 
Architektonická studie: Josef Klose 
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Provedeno výběrové řízení (5 uchazečů). Vybrána firma RAPOS spol.r.o. Holešov 
I. etapa – provedení kanal. přípojky – do konce r. 2002 
II. etapa – zbývající práce (vodovodní přípojka, fontána, veřejné osvětlení zeď, sadové úpravy, 
komunikace). Komunikace budou provedeny ze zámkové dlažby. Zprůchodnění obecního dvora, 
propojení ulic Masarykova a Nádražní se zabudovanou fontánou na obecním dvoře. Sadové úpravy 
kolem kostela a zlepšení přístupu novými chodníky. 
     Zastupitelstvo rozhodlo, že vznikne klidová pěší zóna. Ta by zároveň propojila ulici Nádražní 
s Masarykovou. Centrum se soustředí okolo kostela z roku 1370, požární zbrojnice, radnice a nákup. 
střediska. Přibyly zajímavé obloukové zdi, na místě stojí nová kašna s fontánou. Akce přijde na tři 
miliony. Polovina jde z naší kapsy, druhá z dotací. 
                                                                                                             Ing. Ševela 
 
 
Vlaky jezdily při zdvižených závorách 
 
     Dramatické důsledky měla silná bouřka. Atmosférické výboje na několik hodin vyřadily z provozu 
zabezpečovací zařízení Českých drah. Vlaky jezdily přes přejezdy pomalu a houkaly, ale řidiči jsou 
zde zvyklí spoléhat na závory. Když je viděli zvednuté projížděli přes přejezd rychle. Některé vlaky 
měly až hodinové zpoždění. Situaci, kdy zabezpečovací zařízení přestane fungovat, nikdy nelze 
vyloučit. 
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     V průběhu měsíců červen – srpen probíhala v objektu školy rozsáhlá rekonstrukce, která ve svém 
důsledku povede ke zkvalitnění technicko-ekonomickému chodu školy. Prostor přízemí objektu 
přístavby II. stupně byl zrekonstruován na provoz MŠ. V důsledku toho byl řešen prostor učeben a 
kabinetů II. stupně. Byl rekonstruován provoz škol. jídelny a řešeno nadstřešení objektu staré budovy. 
V prostoru tělocvičny realizováno osvětlení včetně akustického podhledu. Byl renovován topný 
systém a rekonstrukce kotelny. Nová krytina a oplechování staré budovy z r. 1911. 
     V průběhu škol. roku 2002 – 2003 byla uvedena do provozu učebna výpočetní techniky. Ve škole 
je provozována místní lidová knihovna včetně internetu pro veřejnost. 
 
 
Základní údaje o škole šk. rok 2003 
 
I. stupeň 6 tříd  138 žáků 
II. stupeň 4 třídy  93 žáků 
Celkem  10 tříd  231 žáků 
Zřizovatel školy – Obec Tlumačov zastoupen starostou Ing. J. Ševelou 
Ředitel školy Mgr. R. Podlas 
Ve škol. roce 2002 – 2003 navštěvovalo školu 231 žáků při kapacitě 600 žáků. Je nadlimitně 
využívána kapacita školní jídelny i pro důchodce. Tento rok učilo 12 učitelek a 2 učitelé. 
Personál: 5 uklízeček, školník, účetní J. Ředinová. 
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Prospěch žáků školy 2002 –2003 
 
I. ročník  28 žáků  prospělo 28 
II. ročník  31 žáků  prospělo 31 
III.A   16 žáků  prospělo 16 
III.B   17 žáků  prospělo 17  
IV. ročník  22 žáků  prospělo 22 
V. ročník  24 žáků  prospělo 24 z toho 10 s vyznamenáním 
VI. ročník  28 žáků  prospělo 28  z toho 3 s vyznamenáním 
VII. ročník  22 žáků  prospělo 22 z toho 5 s vyznamenáním 
VIII. ročník  25 žáků  prospělo 24 z toho 4 s vyznamenáním 
   neprospěl 1 žák 
IX. ročník 18 žáků   prospělo 18 z toho 4 s vyznamenáním 
 
Oprava školy 
- stará budova – kompletní výměna střešní krytiny, hydrofonie, klempířské prvky, fasáda – atrium, 
dlažba, služební byt – soc. zařízení, malby soc. zařízení a sprchy, malá tělocvična, vzduchotechnika, 
výměna oken do atria za plastové 
- školní jídelna – komplexní rekonstrukce provozu, zařizovací předměty (nerez), výměna oken za 
plastová, žaluzie, oprava nákladní rampy 
- spojovací část – výměna oken, rekonstrukce rozvodů vody, elektroinstalace, slaboproud, 
bezbariérový přístup pro integrované žáky, cvičná kuchyně, sborovna, sklad chemikálií (vybudování) 
- učebnový blok – II. patro – nově zbudované učebny Fy – Ch, cizí jazyky, Př + kabinety, výměna 
oken, výměna rozvodů (elektro, vodo, topo)                                                                                                           
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- tělocvična – vyřešení akustisticky i tepelně podhled stropu + osvětlení, nové označení plochy 
tělocvičny 
- učebnový blok – I. patro – zbudování prostor MŠ, (herny, šatny, umývárna atd.)          
- kotelna – kompletní výměna technologie       
- sportovní zázemí – betonová zpevněná univerzální plocha 40x20 m + zařizovací předměty (branky, 
koše)  
- terénní úpravy, oplocení 
 
 
Představení firmy Psí 
 
     Firma obývá bývalý Gottwaldův dům, postavený před rokem 1800, č.p. 23. Majitel budovy Ing. 
Libor Hubík. Rekonstrukce probíhá od roku 1998. Stála 4mil. Kč. V současnosti v budově 2 dílny, 
obchod, kancelář, byt. 
     Firma Psí se zabývá výrobou oděvů a doplňků výstroje pro motocyklisty. Stěžejní části výrobního 
programu jsou kožené kombinézy jak pro závody, tak pro běžný silniční provoz. Dále kožené bundy i 
kalhoty, textilní bundy, oděvy pro motokros a týmové oblečení pro závodní stáje. Firma obléká 
spoustu profesionálních závodníků. Kombinézy oblékají naše i zahraniční týmy. 
     Firma byla založena r. 1990, na počátku roku 2003 zaměstnává 50 zaměstnanců. Od roku 1997 má 
firma zaregistrovanou ochrannou známku Psí, od r. 2001 také logo. Na tuzemském trhu buduje firma 
vlastní síť. Má pobočky v Praze, Brně. Domovská prodejna a dílny sídlí v Tlumačově. 
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Nejstarší hospoda v Tlumačově 
 
Postavena r. 1780 – 1790 na křižovatce ke Kvasicím.(Postavená jako jatka). 
R. 1796 – odkoupil od obce Jan Višněrovský 
R. 1797 – prodáno vrchnosti napajedelské 



R. 1813 – žil zde Kohn Izák 
R. 1826 – Strasmar Mojžíš 
R. 1855 – pan Samueli 
R. 1870 – Frant. Samohýl 
R. 1873 – Frant. Zaorálek a Frant. Zlobická 
R. 1884 – Samohýl Eliáš 
R. 1902 – vdova Samohýlová 
R. 1922 – pan Kutáček – z budovy hospoda 
R. 1952 – zabaveno pro cestovní ruch 
R. 1954 – odkoupila Jednota za 60.000.- Kč 
R. 1990 – vráceno bývalému majiteli Kutáčkovi 
R. 1992– odkoupili manželé Bartošovi Mirek a Jana ze Zlína. V roce 2003 zde čepovali pivo Radegast 
10° za 12.- Kč, Radegast 12°za 16.- Kč, Plzeň 12°za 20.- Kč. 
 
Historický spolek 
 
     Pořádal 13. dubna 2003 v místnosti kulturního klubu výstavu Velikonoce. Byly zde předvedeny 
různé techniky zdobení kraslic, perníčků, pletení pomlázek, drátování, paličkování, malování na 
hedvábí. Vše s dobrým prodejem. Výstavu řídila paní Králová. 
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Červenec 2003 – začala rekonstrukce školy. Byly pořízeny vývěsky o OÚ. 15. července začaly žně.   
                            Vlivem velkého sucha velmi malá úroda. Ztráty v republice až 6 miliard Kč.  
                            Nejteplejší léto za 150 let. 
                            Teploty: 12.6.  32,6°C / 23.6.  32,9°C / 13.8.  36,8°C / 21.9.  29,9°C / 22.9. 29,2°C 
                            Velmi dobrá úroda okurek, rajčat a paprik. 
Srpen 2003 – nejblíž Mars k Zemi (za 60 tisíc let). Na ulici Zábraní pořádali rodiče karneval na konec 
                      prázdnin.  
Září 2003 – odletěli čápi z Tlumačova (na staré hospodě dvě mláďata, kolečkárna 3 mladé). 
V polovině dubna 2000 byla dokončena oprava věžních hodin na kostele. Opravil p. Pospíšil ze 
Šumic, postavil nový hodinový stroj. Je mechanický s elekt. natahováním. Oprava  78.000 .-Kč. 
Pomáhal p. A. Navrátil z Tlumačova (Machovská ul.). V polovině září ochlazení na 15°C. Pak zase 
teploty až 27°C. 23.9. v noci déšť. Horka bylo v létě mnoho. 
Říjen 2003 – ochlazení až na –8°C. 
Listopad 2003 – na Dušičky pršelo, potom oteplení na 16°C. 
Prosinec 2003 – pršelo bez sněhu. Teplota 12°C. Sníh napadal až na Silvestra. 
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Římsko- katolická církev 
 
Farnost Tlumačov. Děkanát Zlín. 
Kněz – páter Vavřinec Černý z farnosti Mysločovice 
Varhaník – Jaroslav Kutra, byt fara Tlumačov, duchovní cvičení. 
Křty – 7 do 1 roku 
Počet sňatků – 1 
Svaté přijímání – 6500 (prvních 6) 
Pomazání nemocných 3 
Nedělní mše v kostele 53 (obvyklá návštěvnost asi 90 lidí) 
Společenství dospělých: 20 v jedné skupině 
Náboženství na škole: 12 dětí 
     V roce 2003 pokračovalo setkání seniorů 1x měsíčně na faře po mši svaté. V rámci hnutí „La Vie 
Montante“, pod vedením Centra pro rodinu olomouckého arcibiskupství, které připravilo a zpracovalo 
témata podle myšlenek sv. Frant. Saleského a jeho knihy „Úvod do zbožného života“. Setkání se 
účastní 8 – 15 seniorů. Animátorky L. Juračková a F. Paďourová. Bývá přítomen dle možnosti p. 



Vavřinec Černý. 31. května jsme uspořádali pouť do Křtin. Zúčastnili jsme se s farníky z Hulína, 
Břestu, Žálkovic a okolí mše svaté a křížové cesty. Za doprovodu hulínské dechové kapely. Pomodlili 
jsme se u hrobu L. Pospíšilové, která od r. 1949 působila u p. Ant. Fučíka v Tlumačově až do jeho 
smrti r. 1982. 2. srpna pouť na sv. Hostýn. Autobus zajištěn i pro zdrav. postižené. Mše byla sloužena 
za poutníky z Tlumačova a Mysločovic, přijel i náš kněz p.V.Černý. 18. srpna – koncert duchovní 
hudby „Musica da Ecclesta“. Hrál p. Konečný a M.F.Rejman. 
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 14. prosince přijeli do tlumačovského kostela dva koncertní umělci z Mysločovic. Vánoční program – 
housle, viola. 
     V roce 2003 práce v kostele: odkanalizování dešť. vod z okolí kostela. Vymalování kostela. 
Výtvarné sjednocení mobiliáře v presbytáři, tj. pořízeny nové stolice (sedadla pro ministranty), nový 
příruční odkládací stolek. V průběhu roku se farníci zúčastnili exercicií na Velehradě, sv. Hostýn a 
v Králikách. 
 
 
Soutěžili unikátní kon ě 
 
     2. srpna. Vzácné plemeno Shauga-Arab bylo vyšlechtěno v Rakousko-Uhersku ve vojenských 
hřebčínech (první polovina 18. století). Armádní chovatelé vybrali 2000 klisen z Ukrajiny, Moldávie, 
Maďarska a Sedmihradska s nejlepšími předpoklady pro šlechtění. Křížením s hřebci syrských 
beduínů vznikla rasa, která vyniká všestranností. Starší je pouze chov plnokrevníků anglických. Více 
než  50 koní šlechtěného plemene Shauga –Arab, soutěžilo v Zemském hřebčinci v Tlumačově. Za 
nejvšestrannějšího příslušníka plemene s rodokmenem starým 250 let, zvolila porota plnokrevního 
hřebce Salima majitelky Jany Paškové z Kvašovic u Plzně. Soutěži přihlíželo asi 2000 chovatelů. 
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Rybářské závody pro děti  
 
     Srpen. Zúčastnily se děti z Kvasic a Tlumačova. Nechytil se ani jeden kapr. Zvítězil M. Macháček 
z Kvasic, chytil 2 cejny. Druhý  - M. Brhlík 44 kusů plevelných ryb. Dostali rybářské pruty. Soutěže 
na bývalém štěrkovišti se zúčastnilo 35 chlapců a 1 dívka. 
 
     V srpnu se sešli na fotbalovém stadionu bývalí hráči všech generací, kteří reprezentovali Tlumačov. 
Zahráli si mezi sebou přátelské utkání, které bylo nerozhodně. Po utkání vzpomínali u tábor. ohně na 
minulost. Byli zde hráči: J. Maňas (z Prahy), J. Ředina, J. Uhlár, Machovský Pavel a Zdeněk, L. 
Skácel, F. Smyček, J. Machálek ml., M. Vrána, V. Kouřil, V. Bačík, Zdenek Ševela st.a ml., P. Ševela 
a jeho otec Frant., B. Kolaja, L. Doležel, J. Šindelek, J. Válek, J. Ševela (starosta obce), L. Skopalík, 
K. Matesko, J. Krajča (z Prahy), J. Gazda, J. Válek, R. Huráň, J. Kulenda, M. Vacula, M. Gazdoš, M. 
Škrabal,Z. Kel (z Přerova). Hráče přivítal a utkání komentoval bývalý předseda oddílu Ševela Zd. str.. 
 
 
Film pod širým nebem 
 
     Už víc jak 10 let sedí v pátek a sobotu večer Václav Vymětalík v promítací místnosti letního kina. 
Většina letních kin dnes chátrá, obliba areálu v Tlumačově se stále drží na vysoké úrovni. Pro letošní 
sezónu je připraveno více než 50 filmů. 
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Kino (letní) bylo založeno v r. 1975. Velkou zásluhu na zřízení měl pan učitel Uličný Fr. První 
pokladní byla p. Zd. Šnajdrová. Nyní tuto funkci zastává již 27 let p Zd. Jonášková.Vstupné asi60 Kč. 



Myslivost Tlumačov 
 
     Na valné hromadě 25.10.2002 bylo zvoleno nové honební společenstvo na základě Zákona o 
myslivosti. Na dalších 10 let byla podepsána nájemní smlouva o Mysliveckém sdružení Tlumačov. 
Celkem 7 členů. Opustili nás mladí myslivci. Odstěhovali se mimo Tlumačov. Nyní má společnost 10 
členů: J. Kohoutek, R. Kopčil, P. Krejčí, I. Oslzla, T Hajný, V. Vlček, Ing. L. Arnošt, Ing. O. Tihelka 
ml., O. Tihelka str., R. Foval. V letošním roce budou dva členové skládat mysliv. zkoušky. Jeden 
z Tlumačova, druhý ze Záhlinic. Máme dva členy myslivecké stráže. Výměra honitby je 820 ha. Část 
se nachází na k.ú. Kvasice. Část štěrkáče a okolní pozemky u Moravy. Z nedostatku drobné zvěře byla 
lovecká sezóna omezena na lov zvěře srnčí. Asi 10 – 12 ks ročně. V r. 1997 postihla povodeň polovinu 
honitby. Zahynulo hodně drobné zvěře. Za pomoci státní dotace jsme zazvěřovali honitbu 40 zajíci. 
Dotace 120 000.- Kč v r. 2003. Plánujeme ověřovací kontrolní lov. Vyskytuje se muflon, daněk, zvěř 
černá. Schůze probíhají v klub. zařízení.  
                                                                                                               Za mysl. L. Arnošt 
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Obecní policie 
 
V roce 2003 řešeno 72 přestupků. 
12 – přestupků proti majetku 
3 – přestupky proti OZV – podomní prodej 
32 – přestupků proti OZV – volně pobíhající psi 
18 – přestupků dopravních 
7 – přestupků černé skládky 
3 – správní delikty – předány obec. úřadu 
12 – zpráv o pověsti občanů pro potřeby Policie ČR a soudů 
3 – trestné činy – pachatelé předáni Policie ČR 
41 – (kontrola prodejců, požáry, nálezy, doručování písemností do vlast. rukou, poruchy veř.osvětlení) 
Dobrá je spolupráce s Policií ČR Otrokovice. 
                                                                                        Josef Navrátil, vrchní strážník OP 
 
 
Vzpomínka 
 
     4. září 2003 by se dožil 60 let tlumačovský rodák PhDr. Antoním Jirka. 1. října to bude 5 let, co se 
tragicky uzavřel jeho život a práce. V r. 1965 zahájil řádné studium dějin umění na filozof. fakultě 
v Brně. Zajímal se o barokní architekturu. Jako diplomat a začínající badatel našel velká témata 
nedaleko Tlumačova, v Kroměříži. Upsal se sbírkám zámecké obrazárny. Věnoval se také českému, 
evropskému baroknímu malířství. Mimo Kroměříž se jednalo o Jaroměřice nad Rokytnou, Vizovice, 
Bučovice, Lednice, Valtice, Štenberk. Byl znám jako oblíbený vysokoškolský pedagog. Hrál na 
několik hud. nástrojů.  
 
                                                                                                                                                  - 334 - 
Hasiči v Tlumačově r. 2003 
 
     Sbor má 48 členů. Mladých hasičů 14, mužů 29, 5 žen. Hasič. školení se zúčastnilo 12 členů. Na 
žádost občanů jsme uspořádali večerní bruslení u sokolovny s umělým osvětlením, hudbou i bufetem. 
Dále jsme uspořádali v opravené sokolovně hasičský ples. Tato zábava se vydařila, jen jsme počítali 
s větší účastí. V březnu proběhlo školení našich řidičů (3 členové). Byl zvolen nový zástupce velitele 
bratr Adaszewský. Zaměřili jsme se na přípravu našich vozidel T138 CAS32,DAA31. Technická 
prohlídka proběhla bez potíží. Do stavu manželského vstoupil náš člen Tomáš Krčma, který se 
nastěhoval do bytu v hasičské zbrojnici. V dubnu proběhla soutěž mužů v Tlumačově. Pro špatný 
verdikt rozhodčího jsme soutěž nedokončili. V dubnu proběhla také dětská soutěž v parku u 



sokolovny. Byl uspořádán další ročník fotbalové soutěže v minikopané O pohár osvobození městečka 
Tlumačova. Letos proběhly jen dvě soutěže našich družstev. Dobrou spolupráci máme se sborem 
Záhlinice. Zajišťujeme jim vodu vozidlem T148 CAS321. Našimi členy byla dokončena úprava nové 
šatny, rekonstrukce WC a zbudovány sprchové kouty. 23.8. byla pořádána noční soutěž družstev na 
fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů a žen. Tradičně jako každý rok jsme 
uspořádali Martinskou hodovou zábavu na sokolovně. Účast byla slabá. Při údržbě budovy a úklidu 
okolí odpracováno 375 hod. Letos nám štěstí přálo, nemuseli jsme hasit ani jeden požár. 
Starosta hasičů – Jan Šnajdr 
Velitel hasičů – Václav Machovský 
Garážmistr – Milan Žák  
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Zahrádkáři v Tlumačově r. 2003 
 
     Ke dni 31.12.2003 má organizace 99 členů. Přistoupilo 5 členů, vystoupili 3 členové, zemřeli 2 
členové. Výbor se schází vždy první pondělí v měsíci. Na výborových schůzích se řídí dle plánu práce, 
který se schvaluje na výroční schůzi. Výbor pracoval v tomto složení: 
Předseda: Miloslav Stoklasem  Matrika: Marie Svobodová 
Místopředseda: Eva Malantová  Marie Strouhalová 
Pokladník: Jiřina Vrtalová  Hospodář: Josef Svačina, A. Kunčar 
Kultura: Věra Polášková  M. Kozmín, V. Dufek 
Členové výboru: V. Heverová, M. Matulíková 
 I. Zálešáková, R. Stašková 
 D. Dosoudilová, M. Nováková 
 M. Trlidová 
Jak jsme plnili jednotlivé body plánu práce: 
Část místnosti na drcení a lisování byla vymalována. Bylo zpracováno asi 5 tun jablek a vylisováno 
4.514 litrů ovocné šťávy. Prováděli to: M. Trlidová a M. Kozmín. Byla vymalována pálenice. 
Zpracováno bylo 1.413q kvasu a protečeno počítačem bylo 15.178 l pálenky. V pálenici obsluhoval Z. 
Ředina a A. Zapletal. Sezóna byla letos slabá. Na účet Letasolu bylo odvedeno 1 225.977 Kč a daň 
státu činila 902.770 K 
Paní Talašová uspořádala přednášku „Pěstování zeleniny a květin“. Účast 39 členů a hostů. Byly 
uspořádány 3 zájezdy – do Boskovic, do Hukvald, do Znojma. Uspořádali jsme výstavu ovoce a 
zeleniny 4.-5.10. Výstava byla úspěšná. Zúčastnilo se 236 členů a hostů. Mnoho exponátů se zapůjčilo 
do Machové na okresní výstavu. 
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Metalšrot Tlumačov a.s. 
 
     Počet zaměstnanců k 31.12.2003 – 99 pracovníků. Rok 2003 byl pro Metalšrot již dvanáctým 
rokem samostatné podnikatelské činnosti. Hlavním cílem obchodní politiky – upevnění přední pozice 
mezi společnostmi, které se zabývají výkupem kov. odpadu, snaha tuto pozici stále vylepšovat k tomu, 
aby byly cíle splněny slouží: 
- zajištění všech činností v rámci povolení dle Zákona o odpadech č.385/2001Sb. Vyhlášek, daných  
Zákony č.381 a 383/2001Sb.. 
- zkvalitňování služeb pro zákazníka 
- dodržení termínů a objem dodávek 
- prohloubení spolupráce s velkými a stálými zákazníky 
- zajištění likvidace automobilů s ukončenou životností 
     Podařilo se rozšířít počet našich dodavatelů. V r.2003 zpracováno 56 tis. tun žel. šrotu, barev. kovů 
(objem 202 mil. Kč). Řešení problémů v nájemních vztazích provozu v Šumperku. Zahájeno 
vybudování pracoviště „Zařízení pro odstraňování nebezpečných látek z autovraků“. Tlumačov se 
stává pracovištěm s kompletním zajištěním likvidace autovraků. 



Plánované hospodářské úkoly stanovené pro rok 2003 splněny s vytvořeným účetním hospodářským 
výsledkem ve výši 1 310 tis.Kč. 
                                                                                              Ekonomka Metalšrotu – M.Janišová 
 
Vodné a stočné v Tlumačově: od 1.1.1003 včetně DPH 
                                                - vodné 19,71 Kč/m3 
                                                - stočné 19,44 Kč/m3       
                                                                           (Na zprávu upozornila tajemnice OÚ p.R Vaňharová) 
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Sdělení ČSD s.r.o. 
 
     V r. 2003 na základě sdělení ČD s.r.o. správa dopravní cesty Zlín, je v současné době dokončována 
další část stavby II. tranzitního koridoru Břeclav – Petrovice u Karviné. Především úsek Otrokovice – 
Přerov. Žel. trať v tomto úseku je vybudována na průjezdovou rychlost 160 km /hod., proběhly 
v tomto úseku závěrečné zatěžkávací zkoušky. Protože byly úspěšné, je v tomto úseku zavedena 
platnost nového jízdního řádu.( Rychlost 160/hod.). Upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené 
opatrnosti na nástupištích tak na chráněn. želez. přejezdech. 
 
 
Oddíl kopané – podzim 2003 
 
     Druhou srpnovou neděli odstartovaly nové ročníky nižších fotbalových soutěží. Na našem hřišti 
odehráli své domácí zápasy muži, nově založené „B“ mužstvo mužů, žáci a dorostenci a muži ze 
sousedních Záhlinic. Dočasným poskytnutím azylu vracíme pomoc, kterou nám záhliničtí poskytli po 
povodních v r. 1997. Na výborné výsledky z jarních odvet navázalo „A“ mužstvo mužů, které skončilo 
po podzimní části na prvním místě s jednobodovým náskokem před nováčkem z Nedašova. Ze sedmi 
domácích zápasů naši muži vyhráli šest. Velkým pozitivem je založení „B“mužstva mužů. V době, 
kdy máme družstvo dorostu, budou mít mladí hráči možnost pokračovat v aktivní kariéře.  
     S přispěním obce se podařilo dokončit oplocení areálu fotbal. hřiště. Dnes už se nedá hrát fotbal ani 
na okresní úrovni bez přispění sponzorů. 
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Jsme vděčni Obci Tlumačov, Obchod. společnostem Otrokovické papírny, a.s. Dura-Line CT,s.r.o., 
Metalšrot Tlumačov za projevenou podporu. 
Mladí fotbalisté: 
     Družstvo žáků podávalo vyrovnané výkony a díky zisku 15 bodů a 22 vstřeleným brankám 
obsadilo celkové 8. místo pod vedením trenéra p. L.Ulmana a ved. družstva R.Zálešáka. 
Brankáři: M.Škrabal, R.Dlapa 
Obránci: L.Ulman, M.Stašek, T.Hotařík, R.Hapal, R.Škrabal 
Záložníci: T.Dědek, M.Pavlík, M.Zapletal, M.Otevřel, R.Ulman 
Útočníci: L.Otevřel, A.Batoušek, P.Karmazín, O.Ševela, J.Mouka, R.Zálešák, D.Kouřil, M.Janoštík,  
                M.Dědková 
 
V současnosti je sport provozován ve dvou jednotách. 
TJ Sokol Tlumačov – zde patří asi 160 členů odd. kopané 
Odbor SPV (Sport pro všechny) – cvičení žen, dětí s matkami a žáci. Cvičí na zákl. škole v krásné 
hale. Členů asi 220. Předsedkyně – p. Ing.Mamicová 
Předsedou kopané – Štefan Vrobel 
Trenér I. druž. – Petr Horka, ved. Stan. Guňa 
Trenér žáci – L.Ulman, ved. R.Zálešák 



Druhou jednotou je Obec sokolská. Po roce 1989 získala znovu sokolovnu do svého vlastnictví. 
Starosta p. Miroslav Zaoral. 
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Obec sokolská 
 
     29. června 1893 byla v Tlumačově založena Tělocvičná jednota Sokol. Oslavy 110 let založení 
jednoty se uskutečnily 23. listopadu 2003. Při oslavách bylo vzpomenuto všech tělocvičných 
organizací, které zde byly. Dělnická tělocvičná jednota, Orel, Sportovní klub, které byly v r. 1948 
přetvořeny na Jednotnou odborářskou tělovýchovu pod ROH, v Tlumačově  nazvanou Tatran, později 
Svaz tělesné výchovy, později Československý svaz asociace sportu pro všechny. Při oslavě zacvičí 
starší ženy skladbu Věrné gardy Sokola ze Zlína, mladší děvčata zacvičí aerobik, žáci ze Sokola 
Napajedla zacvičí na nářadí, děvčata z ASPV – ukázka výcviku voltiže. Mezi tím jsme pořídili nové 
plynové topení za 1 127 000.-Kč (Obec Tlumačov – 350 000.-). Jednota Sokol má 71 členů. 
 
 
Dům s pečovatelskou službou 
 
     3 pečovatelky, každou středu přichází MUDr. L. Tesařík. 
Obyvatelé:J.Pastyříková, F.Staňková, L.Buršíková s dcerou, K.Durdová, M.Petrůjová, J.Válková,                  
                 M.Neoral, L.Valová, M.Konečná, A.Posoldová, F.Machovská, L.Šlechtová, Z.Blahošová, 
                 M.Šuráň, M.Krejčí, L.Švendová 
     Někteří důchodci chodí na obědy do škol. jídelny. (oběd 42.-). Dalším dováží oběd pečovatel. 
služba. Schopnější si vaří sami. Místo zemřelé p. F.Staňkové se nastěhovala J.Daňková. 
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Zpráva z matriky  
 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2003:   2 452 
Mužů                                                                                         1 231 
Žen                                                                                            1 221 
Průměrný věk obyvatelstva :   39,7 
Věk mužů                                38,1 
Věk žen                                   41,2 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu:   41 
Počet občanů odhlášených z trvalého pobytu:     27 
Počet narozených dětí:  22 
Počet úmrtí:                   21 
Uzavřeny 4 sňatky – z toho 1 církevní 
Mimo Tlumačov uzavřelo sňatek 12 tlumač. občanů  
Životní jubilea  
90 let   Božena Zouharová 
91 let   Anežka Krbcová 
93 let   Vojtěška Zapletalová 
93 let   Marie Horká 
95 let   Josef Němeček – nejstarší muž v Tlumačově 
98 let   Jarmila Smyčková 
98 let   Frant. Dorotíková 
Zlatá svatba 
Manželé Kubičíkovi  
Manželé Sedláčkovi 
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V Tlumačově je 868 čísel popisných, 51 domů asanovaných 
Stavby zkolaudované v r. 2003: 
Novostavby: Smékal Zd. č.p. 859 Nivy II RD 
                     Manželé Potůčkovi č.p. 235, Masarykova RD po povodni z r. 1997 
 
Stavby provedené v obci Tlumačov v r. 2003: 
- st. úpravy obecního dvora a před hasičskou zbrojnicí   3175 tis. 
- rekonstrukce ZŠ    26000 tis. 
- rekonstrukce elektroinstalace zdrav. Střediska    310 tis. 
- oprava komunikace ke garážím U Trojice    140 tis. 
- komunikace ke zdrav. středisku z ul. Nádražní     285 tis. 
- technic.infra 6.května – dešťová kanalizace, komunikace  1400 tis. 
- BD č.p. 737- rekonstrukce soc. zařízení + malba schodiště  450 tis. 
- oprava střechy kolárky u č.p. 209    35 tis. 
- byty č.p. 440 – výměna radiátorů    65 tis.  
- klub Cementárna – oprava střechy     190 tis. 
- hasičárna – soc. zařízení (sprchy) 
- BD č.p. 630 – malba schodiště 
- I. etapa rekonstrukce budovy SDH – snížení podlahy v garážích 390 tis. 
                                                                                                     (Zpracoval: M.Veselský) 
Hospodaření OÚ Tlumačov r. 2003: 
Skutečné příjmy 56 833 766,46 .- Kč 
Skutečné výdaje 53 199 410,13 .- Kč 
Rozdíl 3 634 356,33 .- Kč 
                                                                       (Zpracovala D. Dosoudilová) 
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Vánoce: 
21. prosince vystoupil v Tlumačově před kostelem sv. Martina a hasičskou zbrojnicí soubor Hlahol 
z Mysločovic. Učinkovali školní koledníci, v hanáckých krojích. Zpívali vánoční koledy. Pak 
vystoupil mužský sbor. Velká účast tlumačovských občanů. Vystoupení uváděla p. Dana Králová. 
 
Starosta obce promluvil k občanům v Tlumačovských novinkách: 
     Vzhledem k adventnímu času, bych vás chtěl vyzvat k tolerantnímu a ohleduplnému chování vůči 
svým bližním, sousedům, spoluobčanům a dalším osobám, s kterými přicházíte do každodenního 
styku. Je třeba se snažit pochopit jeden druhého a reagovat uvážlivě. Na závěr roku si dovoluji 
poděkovat členům zastupitelstva a rady obce, členům odbor. komisí a výborů a v neposlední řádě i 
pracovníkům obecního úřadu za odvedenou týmovou práci v r.2003. 
     Všem občanům přeji klidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2004 hodně zdraví a osobní 
pohody. 
                                                                                                                  Ing. Jar. Ševela 
 
 
Vánoce bez sněhu. Teplota –3°C. 
 
 
                                                                             Zprávy zajistil: Zd. Ševela st. 
                                                                             Zapsala: J. Kokotíková 


