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Ještě k Vánocům 
 
     Paní Danuše Králová zhodnotila přípravu oslav svátků vánočních v Tlumačově. Každou adventní 
neděli byla připravena kulturní akce s vánoční tématikou. Akce byla zahájena starostou obce Ing. 
Jaroslavem Ševelou, slavnostním rozsvícením vánočního stromu, který se v naší obci stal již tradicí. 
Strom stál před hasičskou zbrojnicí. Program zajistili žáci ZŠ a hosté z kroměřížské konzervatoře. 
Navodili krásnou vánoční náladu. Nechyběl také ohňostroj. Potom byl pro občany Tlumačova 
připraven koncert „Stříbrňanky“ v sále sokolovny. Setkal se s velkým ohlasem. Další akcí byl vánoční 
jarmark. Zde se naskytla možnost uvidět výrobu různých výrobků.(Výrobky ze šustí, betlémy, 
zdobené perníčky, krajkové vánoční ozdoby, svíčky, paličkované krajky a výšivky). Zde přispěly děti 
z MŠ a žáci ZŠ se svým cyklem básní a koled. Akce byla úspěšná, občané překvapili svou hojnou 
účastí. Třetí adventní neděle se uskutečnila v prostorách kulturního zařízení koncertem žáků, kteří zde 
navštěvují hudební kurzy. Poslední adventní neděle byla věnována koledování u vánočního stromu. 
Zde účinkovaly děti z folklorního souboru Konopka ze Sazovic a mužský pěvecký soubor Hlahol 
z Mysločovic. Bohužel u této akce bylo nutné konstatovat, že účinkujících bylo víc než občanů 
Tlumačova. Vystoupení bylo krásné. Malá účast byla zaviněna špatným počasím. Svátky proběhly 
v klidu a míru. Škoda, že nepřišel sníh. Ten napadl až 5. ledna, kdy napadlo 10 cm. Mráz byl –14°C. 
Obleva přišla 12. ledna -7°C. Mráz nastal 24. ledna –14°C. Další oteplení 30.ledna 13°C. V sobotu 31. 
ledna uspořádala Lidová strana svůj první ples na sokolovně. Ples měl velký úspěch. Hlavní 
organizátorkou byla M. Doleželová. 
 
 

Z jednání zastupitelstva a rady obce 
 
Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce těmto organizacím: 
Historický spolek 20.000 ,- Kč 
TJ Tlumačov oddíl kopané 40.000,- Kč 
Dopravní hřiště Otrokovice 5.000,- Kč 
ČČK – Sestra domácí péče 10.000,- Kč 
Církevní škola Kroměříž 2.000,- Kč 
 
     Od 1. ledna 2004 platí nový systém odstraňování komunálního odpadu. Poplatek za svoz byl 
stanoven ve výši 350,- Kč na osobu s trvalým bydlištěm. Pro obec jsou stanoveny dva sběrné dvory 
(jeden také na Skalách). Jsou to dvory na starém mlýně (ul. Kvasická) a areál cementárny (U Trojice). 
Pracovní doba úterý – čtvrtek 14 – 16 hod., sobota 9 – 12 hod. Sběr – papír, plasty, kov, sklo, odpad za 
zahrad atd. Rada obce schvaluje ukončení pronájmu lékárny č.p.61 dohodou a obnovuje pronájem 
lékárny společnosti Schizandra spol.s.r.o. – jednatel Mgr. Jana Pučoková za smluvní nájem 29.700.-
Kč za rok. 
Z dopisu: Bude to letos 10 let, kdy jsem přišla do Vaší nově vybudované lékárny v Tlumačově. V r. 
1994 se představitelé obce, v čele s Jos. Horníčkem rozhodli, že vybudují lékárnu. Adaptací a 
přístavbou části budovy, v níž je umístěna pošta. Akce proběhla pod vedením stavitele p. Samohýla. 1. 
prosince 1994 byla lékárna otevřena. Připadá mně dnes neuvěřitelné, za jak krátkou dobu se podařilo 
lékárnu vybudovat. Potom nastalo období vzájemného poznávání a získávání důvěry. Snažila jsem se 
dokázat, že i malá lékárna je schopna zajistit potřebné služby a léky stejně dobře, jak lékárna velká. 
Léta běží a nastal čas předat štafetu mladším. Na rozloučenou s Vámi bych Vám všem chtěla 
poděkovat za vlídné přijetí, důvěru. Bylo mně mezi Vámi dobře. Pevně věřím, že budete do lékárny 
chodit stejně rádi jako dosud. Na závěr bych chtěla poděkovat panu starostovi, členům zastupitelstva a 
pracovníkům obce za dobrou spolupráci. Také všem lékařům za dobrou spolupráci. Děkuji. 
 
                                                                                       RNDr. Ludmila Maléřová 
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Reprezentační ples 
 
     Již druhým rokem se uskutečnil v sálech sokolovny dne 13. 3. 2004 reprezentační ples, který 
zahájil starosta obce a hanácký krojovaný soubor ze Sazovic, předtančením České besedy. K tanci a 
poslechu hrála kapela „Orion“. Hrála také cimbálová muzika. Proběhlo také předtančení tanečních 
párů v italsko-amerických tancích. Vystoupily i mažoretky. Díky sponzorům nechyběla bohatá 
tombola, ceny jako televizor, horské kolo atd.. Sponzorům velký dík. Váženými a milými hosty byli 
občané z Tlumačova u Domažlic. Přijali naše pozvání i s p. starostkou. Po mnoha letech se obnovilo 
přátelství. 
 
 
Zlatý erb 2004 
 
     V krajském kole Zlínského kraje soutěže o Zlatý erb 2004 se umístily webové stránky obce na 3. 
místě. Vyhlášení výsledků bylo ve Zlíně 23. března 2004. Tento úspěch je hlavně zásluhou Ing. Jana 
Rýdela. Ten provádí tvorbu a aktualizaci stránek. Za úspěch poděkoval starosta obce Ing. J. Ševela. 
www.tlumacov.cz. 
 
 
Jarní počasí  - únor – 14°C až 18°C, sníh až 15 cm 
                         - březen – sníh do 10 cm – do 11. 3. potom velké oteplení 
                         - průměrná zima 
 
 
Koštování pálenky 
 
     24. ledna uspořádali zahrádkáři „Košt páleny“. Sešlo se celkem 26 vzorků. Bylo zajištěno i bohaté 
občerstvení. Bylo přítomno 57 návštěvníků, koštovalo 31 osob. Všichni se výborně bavili. 
Vítězové: 1. místo - Petr Hübel z Tlumačova 
                2. místo  - Oldřich Friml z Nedakonic 
                3. místo  - J. Adaszewski – hasič z Tlumačova 
Košt řídila Mgr. Jiřina Vrtalová. Všem, co přinesli vzorky, i těm co koštovali, děkujeme. 
 
 
MŠ Klubí čko 
 
     Rada obce schvaluje 26. 5. 2004 nájemní smlouvu na pronájem na dobu od 1. 6. 2004 do 31. 12. 
2015 objektu č.p. 336 a parcel č. 495 a 831/26, pro speciální Mateřskou školu Klubíčko s.r.o. školka 
pro děti s postižením. Bývalá mateřská školka nebyla využita. Byla dána do prodeje, ale nebyl zájem. 
Toto řešení bylo nejlepší. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na min. financí o dotaci 
z programu 298210 na stavební úpravy MŠ U Trojice. (výše 2 mil. Kč). 
 
 
Kulturní klub  
 
     Rada obce schvaluje výběr zhotovitele RM GAS s.r.o. Hvozdná, pro plynovodní přípojku a 
plynofikaci klubu v areálu cementárny. Celková cena bez DPH 131.488.- Kč. Ukončení do 30. 4. 
2004. Kulturní zařízení bude sloužit celé veřejnosti. V jarních měsících byla částečně oprava budovy 
provedena. Rada schválila krátkodobý pronájem v délce max. 72 hod. pro občany a zájmové 
organizace za paušální poplatek 1.000.- Kč za akci. Prostory lze využít např. pro rodinné oslavy, 
svatební hostiny. Pronájem zajišťuje D. Králová. 
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Hasičská zbrojnice 
 
     V posledních dubnových dnech byla dokončena rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice, která se 
realizovala od 1. 11. 2003 do 30. 4. 2004, při nákladech 1.020 000,-Kč. Generální dodavatel firma 
Rapos z Holešova. Zbrojnice je připravena na oslavy 120. výročí vzniku SDH v Tlumačově. 
 
     Rada obce schvaluje pojištění majetku obce pro rok 2004 u České pojišťovny. ( požár, výbuch, 
úder blesku – pojistné 83.500.- Kč), (vichřice, krupobití – pojistné 10.200.- Kč), (pád stromů, stožárů 
– pojistné 4.500.- Kč), (tíha sněhu, námrazy – 2.000,- Kč), (vodovodní škody – 26.000.- Kč) 
 
 
Výsledky hlasování do EU 
 
     Výsledky hlasování – volby do Evropského parlamentu 11. a 12. 6. 2004. Za obec Tlumačov 
celkem za 1. + 2. vol. okrsek celkem počet osob zapsaných do výpisů ze seznamu voličů 1 948, počet 
voličů, kterým byly vydány úřední obálky 513, účast voličů v % 26,30 %. 
 
Strana č.                                           Název                                                                  Počet hlasů 
 
Č. 24  Komunistická strana Čech a Moravy     118 
Č. 6  Občanská demokratická strana      113 
Č. 20  Československá strana lidová      83 
Č. 4  Česká strana sociálně demokratická     44 
Č. 32  Nezávislí        63 
Č. 1  SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté   38 
Č. 9  Strana zelených        21 
Č. 21  Pravý blok – Strana za odvolatelnost politiků    9 
Č. 23  Unie liberálních demokratů      5 
Č. 31  Republikáni Miroslava Sládka      5 
Č. 11  Konzervativní strana       3 
Č. 28  Nezávislá iniciativa (NEI)      3 
Č. 19  Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě    2 
Č. 7  Strana pro otevřenou společnost      1 
Č. 10  Humanistická aliance       1 
Č. 25  Strana venkova – Spojené občanské síly     1 
Č. 29  Svobodní        1 
Č. 3  Helax – Ostrava se bav       1 
Č. 12  Sdružení nestraníků       1 
 
Složení volebních komisí: 
Okrsek č. 1: Klubové zařízení   Okrsek č. 2:  Kul. klub cementárna 
Zapisovatelka: D. Dosoudilová    Zapisovatelka: L. Dědková 
Předseda:  M. Huráňová    Předseda:  L. Vránová 
Místopředseda: PhDr. J. Sicherek   Místopředseda: M. Vejsadová 
Členové:  Lotka Ševelová    Členové:  Mgr. Wicherková 
   Josef Němec      V. Strouhalová 
   Daniela Králová     J. Vránová 
 
 
 
 
 
 



 
- 350 - 

Volby do krajů v Tlumačově 
 
Název strany                                                                                Hlasy                               V % 
 
Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj  151   25,29 
Občanská demokratická strana     119   19,93 
ČSSD        98   16,41 
Komunistická strana Čech a Moravy    89   14,90 
KDU – ČSL       86   14,40 
Strana zelených       20   3,35 
Nezávislí       10   1,67 
Správný směr       9   1,50 
ZHN a SNK společně      8   1,34 
Za prosperitu a jistoty východní Moravy   3   0,50 
Pravý blok       2   0,33 
Unie svobody – Demokratická unie     1   0,16 
Dělnická strana       1   0,16 
Koruna Česká       0   0,00 
 
 
Strana                                                 Mandátů                               V % 
 
ODS     16   35,56 
KDU – ČSL    11   24,44 
KSČM     8   17,78 
ČSSD     7   15,56 
ED + NSK    3   6,67 
 
     Všem členům volebních komisí patří dík. Poprvé se uskutečnily volby v opraveném kulturním 
zařízení na cementárně. 
 
 
Zprávy z radnice 
 
     Od července letošního roku zřídilo zastupitelstvo obce Kulturní a informační středisko – KIS. Sídlo 
KIS bude v budově MŠ 1, která se během prázdnin stěhuje do budovy ZŠ. Zde bude také knihovna. 
Vedoucí KIS bude Danuše Králová. V měsíci červenci a srpnu dojde v organizacích a zařízeních, které 
zřizuje obec, nebo pomáhá zabezpečit jejich provoz, k velkému stěhování do jiných prostor. Tento 
náročný přesun proběhne v období školních prázdnin a dovolených, aby se co nejméně dotkl provozu 
těchto zařízení. Přestěhováním do nových prostor ZŠ, která prošla v tomto roce rekonstrukcí. Od září 
zde bude vedle sebe působit ZŠ – ředitel Mgr. Robert Podlas, MŠ – ředitelka Hana Janoštíková, Dům 
dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice - pobočka Tlumačov – ředitelka Eliška Pohořelá, obecní knihovna 
– p. Fialová. Knihovna se bude stěhovat z budovy ZŠ do nových prostor, které se budou nacházet ve 
vystěhované MŠ na náměstí Komenského (naproti pošty). 
 
 
Nástěnný kalendář 
 
     Radou obce byla schválena příprava nástěnného kalendáře 2005. (S motivy naší obce). Bude 
zpracován na křídovém papíře v barevném provedení s fotografiemi naší obce z konce 19. století a 
první poloviny 20. stol. Cena je stanovena na 150.- Kč. Kalendář tvořil J. Klose, D. Králová a I. 
Smýkal. 
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Výsadba stromků 
 
     Na podzim r. 2003 provedla firma Lesnictví Kohoutek s.r.o. výsadbu okrasných stromků v ulici 
Švermové. Byly použity okrasné hlohy. Výsledek byl ale žalostný. Proč? Prováděcí firma zadala 
dvěma firmám k posouzení příčiny uschnutí těchto stromků. Výsledek je, že okrasný hloh neměl být 
vsazen v lokalitě, kde předtím byly stromy napadené listovou rzí. Firma dodá znovu a zdarma na 
podzim letošního roku náhradní dřevinu jiného druhu. Nová výsadba se provede na podzim letošního 
roku. 
 
V květnu velmi chladno. Letošní úroda je velmi vysoká až 70q obilí na 1 hektar.  
1. 5. vstup ČR do Evropské unie. 
 
Kroupy ničily  
     Na úterý 22. 6. 2004 budou občané dlouho vzpomínat. Bouřka, která se přehnala Tlumačovem, 
zanechala v ul. Dolní, Nádražní a Sportovní polámané stromy a hromady krup velikosti „pětikoruny“. 
Byly poničené zahrádky a voda ve sklepích. Zničeno ovoce na stromech. Poškozené stromy 
odstraňovali hasiči. 
17. června byl vykraden p. Hubík, výrobce sport. oblečení. 
24. června byl vykraden p. Maňas – Potraviny a benzinka směr Záhlinice. Pachatel nebyl zadržen ani 
v jednom případě. 
Léto – chladno až do 12. srpna 18°C – 20°C. Velká vedra začala až od 20. srpna. Úroda velká – žně 
trvaly 10 dní.  
21. srpna noční cvičení hasičů – zúčastnilo se 6 družstev. 
 
 
Setkání 
 
     Na pozvání starostky, předsedy fotb. klubu a pamětníků dřívějších setkání, odjela v sobotu 3. 
července do Tlumačova na Domažlicku skupina našich občanů. Přátelská návštěva spojená s oslavami 
30. výročí založení fotbalového klubu byla reakcí na návštěvu přátel z Tlumačova v Čechách, na 
našem obecním plese v březnu. Zde byla po 20 letech oživena tradice vzájemných setkání. V delegaci 
byli fotbalisté R. Dvořák, Z. Holub, M. Vlček. Dále manželé Vránovi st., paní Fialová, Machovská, 
Králová, místostarosta Mgr. Huráň s manželkou. 
     Na programu setkání bylo přijetí na obecním úřadě, diskuze na poli kulturním, sportovním a 
navázání vztahu mezi hasiči obou obcí. Poděkování patří také autodopravci p. Vejmělkovi, který 
dopravil naši skupinu občanů tam a zpět. 
 
 
Mužstvo tlumačovských zastupitelů stříbrné 
 
   Družstvo: Ing. J. Ševela, Mgr. R. Huráň, Mgr. R. Dvořák, M. Veselský, Ing. Š. Hrtús, R. Konečný, 
Ing. J. Rýdel. Družstvo vyhrálo základní skupinu, v níž remizovalo s družstvem Žlutava, porazilo 
družstva z Babic, Blatnice p.sv. Antoníčkem a obhájce loňského prvenství Halenkovice.Ve finále se 
naše družstvo střetlo s domácí Spytihněví. O naší porážce rozhodla lepší fyzická kondice soupeře. Měl 
na soupisce téměř dvakrát víc hráčů na střídání a také sporně uznaný gól z nepřímého kopu. Prohráli 
jsme jedním gólem a byli jsme stříbrní. Všichni se dobře pobavili a organizace byla výborná. 
Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhodnocen Mgr. R. Dvořák s pěti brankami. 
 
 
Den otevřených dveří 
 
     Tato akce proběhla 17. září 2004. Měla za cíl zpřístupnit zrekonstruované prostory ZŠ, která se od  
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začátku tohoto školního roku stala multifunkčním objektem, v němž se nachází nově otevřená MŠ a po 
úpravách ve staré budově školy (bývalá ředitelna a okolí), sem byl umístěn Dům dětí a mládeže 
Sluníčko. Investované prostředky do tohoto objektu přispěly k vytvoření slušné úrovně vybavenosti a 
zkvalitnění prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Také hasičská 
zbrojnice prošla náročnou rekonstrukcí. Tam mohli občané také nahlédnout. Byl zpřístupněn i místní 
kostel. Součástí této akce byl i doprovodný program na novém náměstíčku, které bylo vybudováno v 
minulém roce. Program zde po projevu starosty obce zajistila svým koncertem dech. hudba 
„Hulíňané“. Bylo připraveno občerstvení. Do těchto oprav byla vložena investice 30 milionů korun. 
Akce byla velmi zdařilá. 
 
 
Výstava 
 
     Historický spolek připravil výstavu „90 let od zahájení 1. světové války a tlumačovští legionáři“. 
Byla zahájena 28. 10. v den vzniku samostatného Československa. Byla otevřena do 7. 11. 2004. Byla 
sloužena mše svatá v kostele sv. Martina (28.10.) v 10 hodin. Byl položen věnec u pomníku. 
T.G.Masaryka. Byly vystaveny fotografie vojáků, legionářů, části uniforem aj. Dík za uspořádání patří 
celému Historickému spolku. Hlavní zásluhu měl předseda spolku M. Skopal-Procházka. 
 
 
Rychlostní komunikace – R 55, úsek Skalka – Hulín 
 
     Doprava se v ČR od počátku 90. let několikanásobně navýšila. Tento nárůst je znatelný a odráží se 
na kvalitě života v obci, jejíž středem prochází hlavní tah silnice I/55 Přerov – Otrokovice. Obyvatelé, 
kteří bydlí v těsné blízkosti této komunikace, mají o čem vyprávět.. V létě pro prach, před kterým 
musí do ulice okna zůstat uzavřená a v zimě rozbředlý sníh, který se od kol projíždějících aut 
rozstřikuje do okolí a zanechává stopy na fasádách. Proto většina obyvatel přijímá s vděčností zprávy 
o připravované výstavbě nové rychlostní komunikace R 55 – úsek Skalka – Hulín. Tato komunikace 
bude navazovat na budovaný severovýchodní obchvat města Otrokovice a prodloužení dálnice D1 
Praha-Brno-Lipník nad Bečvou. Projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovala firma 
Dopravoprojekt Brno a.s. (v květnu 2002). Stavebně povolovací řízení se pro tuto stavbu oddaluje 
v důsledku zahajování řízení na vyvlastnění některých soukromých pozemků. Měst. úřad Otrokovice – 
stavební úřad, jako příslušný obecní stav. úřad vydal do dnešního dne územní rozhodnutí o umístění 
stavby, které nabylo právní moci 2. 1. 2001 a souhlas s vydání povolení obec. úřadu, které se týká 
drobných stav. úprav: přemístění pomníčku H. Pivodové, oplocení pastvin Zem. hřebčince v lokalitě 
Skály. 
     Zahájení stav. prací v říjnu 2004, které budou spočívat v přeložkách stávajících inžen. sítí (VN a 
NN, plyn, voda atd.). Počátek hlavních prací lze očekávat ve druhé polovině r. 2005, nebo začátek r. 
2006. Dokončení celého úseku je plánováno na leden 2008. 
 
 
Voltiž  
 
     25. a 26. září 2004 se uskutečnilo Mistrovství ČR ve votiži. Tlumačovský voltižní oddíl 
reprezentovali: Petr Eim, Jakub Dujíček, Alice Eimová, Kateřina Králová, Margita Urbanová, Lucie 
Hánečková. Pod vedením lonžerky Pavlíny Neprašové se cvičilo na koních Catalin a Farmon. Na koni 
Catalin cvičil Petr Eim, který se umístil na 4. místě. Jakub Dujíček na 2. místě. K. Králová na 3. místě. 
Titul mistryně ČR – 15letá Alice Eimová. Margita Urbanová, která začíná cvičit, se umístila na 12. 
místě. V přátelské soutěži se umístila Lucie Hánečková na 2. místě. Jezdcem roku 2004 se stal náš  
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reprezentant Petr Eim. Tlumačovské družstvo získalo v soutěži družstev zlatou medaili. Náš oddíl se 
probojoval do reprezentace ČR. Reprezentuje naše české barvy na Mistrovství světa v Rakousku. 
Jakub Dujíček 19 let – na 24. místě, Alice Eimová – 15 let – na 27 místě, Petr Eim – 19 – let na 9. 
místě – nejlepší umístění záv. z Tlumačova. Gratulujeme. 
. 
 
 
Fotbal 
 
     Tento rok se nese ve znamení úspěchů. V létě proběhla rekonstrukce povrchu hřiště. Došlo 
k obnovení dorosteneckého týmu. Byly sehrány žákovské turnaje. 
     Žáci pod vedením Ulman – Zálešák skončili po loňské sezóně okresního přeboru pátí s celkovým 
ziskem 31 bodů. Na podzim získali 25 bodů. To je třetí místo. 
     Dorostenci, které vede P. Machovský s pomocí Dědek – Dědková, zahájili ročník až podzimní 
částí. V 11 zápasech vybojovali 8 bodů a v tabulce jsou osmí. 
    Muži B zakončili jarní část IV. třídy na 6 příčce s celkovým ziskem 34 bodů za celou sezónu. Na 
podzim se museli obejít bez nejlepšího hráče J. Jonáška, který byl přeřazen do A týmu. Trenérská 
dvojice Valoušek – Řehák musí být s 2. místem a 29 body spokojena. 
     Muži A na jaře útočili na první příčku okresního přeboru a postup do vyšší soutěže. Skončili t ěsně 
druzí se 48 body. Po skončení podzimních bojů jim patří 2. místo, se ziskem 26 bodů, pod vedením 
dvojice Horka – Guňa. 
     Poděkování za podporu sponzorům: Metalšrot, Obecní úřad Tlumačov, Otrokovicé papírny, SAT 
Mysločovice, Dura – Line. Dík patří obecnímu úřadu za velkou podporu při přípravě hřiště. Za hráče 
Tlumačova děkuje Petr Skácel. 
 
 
Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 
 
     Ve dnech 5. – 6. 11. 2004 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Starosta naší obce Ing. J. Ševela, 
který kandidoval do krajského zastupitelstva, za stranu Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro 
kraj, získal v naší obci 113 hlasů, celkově 207 hlasů v rámci kraje. 
     Hejtmanem Zlínského kraje se stal pan Libor Lukáš z ODS, který poděkoval Tlumačovu za 
podporu. 
Volební účast v Tlumačově: 
Okrsek              Voliči          Vyd. obálky     Vol.účast %   Odevzd.obálky  Platné hlasy  Platné hlasy % 
 
1 (KZ)  1049  326  31,08  326  324  99,39 
2 (cementárna) 901  274  30,41  274  273  99,64 
Celkem  1950  600  30,77  600  597  99,50 
 
Pořadí jednotlivých stran v Tlumačově 
 
Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj   151  platné hlasy 
Občanská demokratická strana      119  platné hlasy 
ČSSD         98  platné hlasy 
Komunistická strana Čech a Moravy     89  platné hlasy 
KDU – ČSL        86  platné hlasy 
 
 
Životní prostředí v obci 
 
Řešení zeleně: 
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Kácení – na Schodkách 6 kusů ovocných stromů, na náměstí Komenského ořechy a smrčky v parku u 
školky. U školy 4 kusy břízy. Na Dolní ulici 3 kusy borovic, park u sokolovny 7 ks náletovin, u 
hřebčína 1 ks jasan, Zábraní višně 7 ks, 2 ks jabloň, 2 ks hrušky, hřbitov 7 ks jedle, 5 ks bříz, 7 ks tůje. 
Na Skalkách 1 ks ořech a kaštan. Ulice Mánesova 3 ks bříz. U rybníčka kácení náletovin a pařezů. 
Ošetření – provedlo se ošetření stromů. (Na hřbitově, park u sokolovny, Dolní ulice, Masarykova, park 
Komenského, ul. Machovská, Nádražní, Kvasická U Rybníčka, Na Schodkách). 
Výsadba – ulice Švermova 75 sakur. (Provedla firma Kohoutek). Na náměstí Komenského 15 
okrasných višní. Ulice Masarykova 3 ks javoru červeného. U Rybníčka 6 ks vrb. Ulice Přasličná a 
K Ořechu se vysadilo 115 ks ovocných stromů (rynglot, trnky durancie). Firma Kohoutek dosadila 150 
ks ovocných stromů na Slivotíně. Stromky zalévali hasiči z Tlumačova. 
Sečení trávy – obec seče trávu na 27 ha. Tuto plochu seče několikrát za rok. Některé plochy seče 
dvakrát, jiné 5krát, v centru obce až 7krát. Seče se také fotbalové hřiště a to 18krát. Při výměře 1,5 ha 
je to 27 ha. V celé obci je to 150 ha. Sečení se provádí třemi sekačkami. 
Předseda životní a zemědělské komise je Miroslav Skopal – Procházka. 
 
9. 10. – Den seniorů (v cementárně ) asi 100 zúčastněných, na harmoniku hrál M. Musil 
28. 10. – úplné zatmění měsíce 4.25 hod.. Další bude v roce 2007. 
18. – 24. října – teploty 10 – 15 °C. 
25. října – teplota 23°C. 
1 . - 6. 11. – oprava ul. Masarykova. Nový asfaltový povrch. 
19. 11. – první sníh. Teplota –2°C. 
20. 11. – předvánoční večírek zahrádkářů. Restaurace Černý kůň. Zúčastnilo se 70 členů. 
 
 
Zpráva o činnosti zahrádkářů 
 
Zpracovatelský úsek: 
Bylo rozdrceno 5 tun jablek, vylisováno 4656 litrů ovocné šťávy. Lis obsluhovala p. Trlidová a 
Jánská. Při pálení ovocného kvasu 1931q od 717 pěstitelů proteklo počítačem 11063,63 litru destilátu. 
Odvedená spotřební daň státu 1 882 817,73 Kč. Dvě sušičky na ovoce byly málo využité. 
Pěstitelský úsek: 
Sadbové brambory si může každý člen zajistit u p. Talašové (zahradnice). 
Úsek odborné výchovy: 
Uskutečnila se přednáška – Cibuloviny, Květena v Africe. Přednášel p. Mimránek z Mysločovic. 
Zájezdy: První se uskutečnil 15. 5. na zámek v Chropyni, zahradnictví Čtyřlístek v Brně a výstavu ve 
Slavkově. Druhý se uskutečnil 3. 6. – trasa Valašské Meziříčí. (Pohankový mlýn, skanzen Rožnov pod 
Radhoštěm, výstava lilií). Třetí se uskutečnil 11. 9. – zámek Hradec nad Moravicí, zámek Radůn, 
památník 2. světové války Hrabyně a lázně Teplice nad Bečvou. 
Výstava ovoce: v kulturním domě OÚ (cementárna) 25. a 26. září. Výstavu navštívilo 191 
návštěvníků. Košt pálenky – v kulturním místnosti. Bylo přihlášeno 26 vzorků. V akci se bude 
pokračovat i v budoucnu. Byla opravena část komína od surovinového kotle v pálenici. Byly použity 
šamotové cihly. Práci provedla firma ze Zahnašovic. 
Předseda M. Stoklásek. 
 
 
Katolická církev v r. 2004 
 
Křty – celkem 4 
Svaté přijímání – celkem 670 (prvních svatých přijímání 5) 
Sňatky – celkem 1 (mezi katolíky 1) 
Pomazání nemocných – 19 
Pohřby – 7 (z toho do hrobu 5) 
Nedělní mše – celkem 53 
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Bohoslužby 2x 
Obvyklá návštěva v kostele v neděli – celkem 110 
Společenství dospělých: 
Počet dospělých 20. Počet skupin 1. Katechéze na farách (i jinde), počet dětí 6. Počet skupin, počet 
katechetů působících ve farnosti 1. Z toho placených 1. Ve farnosti nebydlí farář. V Mysločovicích 
páter Vavřinec Černý. 
Aktivity tlumačovské farnosti: 
V lednu proběhla Tříkrálová sbírka, které se zúčastnilo 9 skupinek koledníků, vždy v doprovodu 1 
dospělé osoby. Celkem 27 dětí. Vybráno 37 tisíc Kč. 
V březnu se uskutečnila děkanská pouť na Velehradě. Téma – Za obnovu rodin a nová kněžská a 
řeholní povolání. 
V červnu první svaté přijímání 6 dětí 
V červnu slavnost těla a krve Páně – průvod ke kapličce u kostela. 
16. – 22. května – pouť národů do rakouského Mariazeu. Z farnosti se zúčastnilo 8 osob, kněz 
Vavřinec Černý. Pouť byla vrcholem Středoevropských dnů. Po příjezdu jsme se vydali na letiště 
s tisíci poutníky v průvodu od baziliky. Pouti se zúčastnili biskupové a kardinálové ze všech osmi 
zemí. Bylo zde téměř 100 tisíc poutníků. Z ČR 15 tisíc. 
26. 8. byl vypraven jeden autobus na sv. Hostýn. Zde byla pouť. Mše byla sloužena v 10,45 h. za 
všechny poutníky a jejich farnosti. 
26. 8. koncert duchovní hudby v kostele.(Musica da Chiesa) účinkovali: páter J. Konečný ze Zruče 
nad Sázavou, páter Řezáč – farář ze Žlutic na Domažlicku. 
V prosinci koncert duchovní hudby (Smyčcový orchestr ZUČ Kroměříž). 
V průběhu roku pokračovalo setkání seniorů, obvykle každý třetí čtvrtek v měsíci po mši sv., na faře 
za účasti kněze a animátorů p. Fr. Paďourová a MuDr. L. Juračková. 
Během roku se opravily všechny dveře do kostela. Kování zůstalo staré. Dveře se chemicky očistily a 
na boční vchodové se zhotovila mříž. Objekt je střežen bezpeč. službou CZ Guard. Kaplička na 
rozcestí na Kurovice byla postavena r. 1726 u příležitosti opravy kostela. 
 
 
Historie Tlumačova 
 
     Vyhlášení samostatné Československé republiky 28.10.1918 vedlo k demokratizaci a zásadním 
reformám, což se obrazilo i v politickém dění v Tlumačově. Toto údobí vedlo ke zrušení šlechtických 
titulů, finanční a pozemkové reformě. Původní vzrušení, které provázelo říjnový převrat r. 1918, 
časem vystřídaly starosti. Vedle posilování průmyslu došlo ke změnám i v zemědělství. Hlavně 
pozemkovou reformou – jejímž hlavním cílem bylo omezit půdní fond a rozsah velkostatků. První 
fáze pozemkové reformy proběhla r. 1923 – 1927 s nevraživostí politických stran v Tlumačově již od 
r. 1921. Řešila přesuny zemědělské půdy, o kterou usilovaly početné vrstvy vesnického obyvatelstva. 
R. 1923 stát převzal dvory Skály, Terezov a Tlumačov, které v této době byly v držbě Marie hr. 
Stockau, provdané Baltazzi. Od toho roku je Tlumačov sídlem stát. hřebčince, k němuž náležely dvory 
Tlumačov, Skály, Terezov, Buňov. Parcelace velkostatku napajedelského byla v Tlumačově vyhlášena 
31.1.1923. Pro parcelaci přicházely v úvahu panské lány, které se nacházely v sev. části našeho 
katastru, především v trati Zástruží, Díly za branou, Široké pod jámou, Chrášť, Krajiny, Široké a 
Hrabůvky. O příděl žádali občané Tlumačova, tak i městečko a TJ Sokol, kde cena půdy byla 
stanovena ve výši od 500.- Kč do 920.- Kč za jednu měřici. 
Městečko Tlumačov  19,38 ha  za 110.520.- Kč 
TJ Sokol   0,70 ha   za 4.550.- Kč 
Osedlí    37,75 ha  za 194,560.-Kč 
Domkáři   cca 120 ha  za 631,930.-Kč 
     K této době se vztahuje dosud zachovaný, velmi prostý památník, sestavený z pískovcových kvádrů 
kónického tvaru se vsazenou mramorovou deskou s nápisem „Památce osvobození půdy 28.10.1923“. 
Z uvedeného data a doby délky trvání pozemkové reformy lze předpokládat, že k odhalení pomníku 
došlo 28. 10. v den vzniku Čes. republiky a jeho 5. výročí, který byl i rokem pozemkové reformy. 
Došlo k osvobození nejen čes. národa od habsburského útlaku, ale i k osvobození resp. 
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 navrácení půdy čes. lidu. Památník není v seznamu státem chráněných histor. památek. Je 130 cm 
vysoký, základna 80 cm, v horní části 60 cm dlouhý, 28 – 32 cm široký, osazený do betonového 
podloží. Nachází se v západním rohu, těsně za oplocením letního kina.     
 
 
     První socha T.G.Masaryka byla odhalena r. 1928. Zničena byla za 2. svět. války. Byla rozbita na 
popud gestapa v Jarolínkově skále na Slivotíně. Ihned po osvobození v r. 1946 vypracoval novou 
sochu sochař p. Pelikán. Socha stála na svém místě i po dobu komunismu. Těchto zůstalo v ČR jen 
málo. Potvrdil to i historik umění B. Samek PhDr. z Ústavu dějin umění v Brně. 
 
 
Hasiči Tlumačov 
 
Starosta: Jan Šnajdr    Jednatel: I. Maťašová 
Náměstek starosty: Jar. Němec   Hospodář: O. Šnajdr 
Velitel: Václav Machovský    Ved. mládeže: Milan Žák  
Zástupce velitele: J. Adaszewský  Kronikář: J. Němec 
Strojník: Zd. Minařík str.   Referent MTZ: T. Krčma 
Ref. prevence a vých. čin.:    P. Skula 
Počet členů základny: 50 
Mladých hasičů: 16 
Žen: 9, mužů: 25 
     I přes rekonstrukci hasičské zbrojnice jsme se setkávali pravidelně na schůzích a školeních. 
V únoru se zúčastnili školení řidiči: Machovský, Žák, Minařík, Šnajdr. (V Otrokovicích). Probíhaly 
přípravy na technické prohlídky vozidel T148, CaS 32, Avia DA 31. Vozidla zdárně prošla technickou 
kontrolou. V dubnu se 17 členů podrobilo zdrav. prohlídkám, za účelem zřízení zásahové jednotky. 
Všichni členové jsou schopni. Starosta obce sepsal s těmito členy Zřizovací listinu JSDH obce 
Tlumačov. Jednotka bude dotována OÚ. Jednotka se zúčastnila těchto zásahů: 
13. 3. - požár hřiště – tráva 
16. 3. – požár kůlny u nádraží 
3. 4 – požár statku na Machové 
22. 6. – pomoc při krupobití 
18. 9. – asistenční služba při otvírání benz. stanice Robin-Oil (Skály) 
9. 5. – zalévání stromků na Slivotíně 
8. 6. – čištění kanalizace v podchodu na nádraží 
30. 9. – cvičení IZS systému u Metalšrotu 
Družstva tlumač. hasičů se zúčastnila všech soutěží, kde byla pozvána. Děkujeme všem našim 
sponzorům: Metalšrot, OÚ Tlumačov, všem složkám, které nám vychází vstříc: TJ Sokol, fotbalový 
oddíl. Úspěchem byl i Den otevřených dveří na hasič. zbrojnici. 
 
 
Myslivost v Tlumačově 
 
     V současné době má MS v Tlumačově 10 členů. Předseda je p. Jiří Kohoutek, myslivecký hospodář 
p. R. Kopčil, fin. hospodář p. P.Krejčí, mysl. stráž – M. Hajný a L. Arnošt. Členové: O. Tihelka ml., 
O. Tihelka st., R. Foral, Vl. Vlček, I. Oslzla. Myslivost v ČR má dlouholetou tradici. Letos je tomu 80 
let od založení Čes. myslivecké jednoty, zároveň uplynulo 80 let od založení vydávání odborného 
časopisu pro myslivce: “Stráže myslivosti“. 
     V honitbě MS v Tlumačově se vyskytuje: zvěř srnčí, mufloní, daňčí, prase divoké, zajíc, bažant, 
kachna divoká. V malém množství: koroptve, králík divoký vymizel. Dále: kuna skalní, liška, káně, 
vrána. Ještě před sto lety zde hnízdily kavky. Každý rok se provádí vakcinace lišek proti vzteklině. 
Hlavní povinností je péče o zvěř v zimním období. (Dostatek sena v krmelcích a v zásypech. Spárkaté 
zvěři se podává medicinální krmivo). 
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     Už dávno není v naší honitbě potřebný klid pro zvěř. Občané se procházejí katastrem se psy, auta 
jezdí i tam, kde to není nutné. 
 
Dům pečovatelské služby v r. 2004 : obyvatelé 
 
Válková Růžena     Neoral Milan 
Daňková Josefa     Valová Libuše 
Buršíková Libuše a dcera   Konečná Marie 
Durdová Květa     Posoldová Marie 
Petrůjová Marie    Machovská Frant. 
Válková Marie (bezbarie. byt)   Šlechtová Ludmila (bezbarie. byt) 
Doležel Karel (bezbarie. byt)   Blahošová Zdena (bezbarie. byt) 
Hejtmánková Marie    Šuráň Miroslav 
Červíková Marie    Krejčí Marie 
Jašková Marie     Švendová Ludmila (od 15.12. 2004 Čechová Fr.) 
 
 
Stavby zkolaudované v r. 2004 
 
Novostavby : man. Lehotští č.p. 858 Metlov rodinný dům 
                               Jánský J. č.p. 369 Dr. Horníčka rodinný dům 
                               Prokop J.  Hoštínek zahradní chata 
Stavby provedené v obci- investor – cizí subjekt 
Stavební úpravy a přípojka vody č.p. 401 – TJ Sokol Tlumačov 
Stavební úpravy objekt autovraků – Metalšrot Tlumačov 
Rekonstrukce trafostanice a rozvodů VN a NN, Švermova – JME Otrokovice 
Přístavby a st. úpravy ČS Robin – Oil Skály – Robin – Oil s.r.o. 
Vodovodní přípojka, objekt par.č. 909/1 – ČMC Beroun a.s. 
Přípojka plynu – admin. provozní areál (Skály) – PSVS,a.s. 
Přístavba skladové haly (Skály) – Finforest CZ, s.r.o. 
Přípojka plynu – prodejní sklad (Skály( Adima ,s.r.o. 
Administr. provozní areál (Skály) – PSVS, a.s. 
Prodejní sklad ND (Skály) – Adima, s.r.o. 
Obec Tlumačov: 
Plynofikace klubového zařízení – Zábraní   140 tisíc Kč 
Stavební úpravy MŠ U Trojice     2 010 tisíc Kč 
II. etapa rekonstrukce budovy SDH    630 tisíc Kč 
Oprava místní komunikace Nádražní    110 tisíc Kč 
Oprava chodníku Psí Hubík      30 tisíc Kč 
Oprava přístřešku a malování klubového zařízení  70 tisíc Kč 
Oprava bytu na ZŠ      100 tisíc Kč 
Oprava místní komunikace v Tlumačově   70 tisíc Kč 
Rekonstrukce elektroinstalace č.p. 440    85 tisíc Kč 
 
 
Kolik stály potraviny v r. 2004 
 
1 kg chléb  22 Kč   1 kg kabanos  45 Kč   Průměrná mzda 
1 ks rohlík  1,40 Kč   1 kg jablek dovoz  29 Kč  v ČR 17.200.- Kč 
1 kg mouka  10,90 Kč   1 kg paprika  18 Kč   Průměrný důchod 
1 kg cukr ml.  28,60 Kč   4 ks varná rýže  13,50 Kč  v ČR 6.800.-Kč 
1 kg cukr krystal  27,90 Kč  4 ks sýr Apetito  28,60 Kč 
1l mléko  13,50 Kč   1 kg brambor  9 Kč 
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½ l pivo 10°  9,20 Kč   1 kg cibule  13 Kč 
½ l pivo Radegast 10° 8,90 Kč  1 kg rajčat  19 Kč 
½ l pivo Plzeň 12° 19,60 Kč  1 kg vepřová kýta  119  Kč 
¾ l olej sluneč.  34 Kč   1 kg vepřová plec  99 Kč 
1 kg salám šunkový  118 Kč  1 kg bůček  69 Kč 
1 kg klobása ostravská  100 Kč  1 kg hovězí zadní  147 Kč 

1 kg hovězí přední  125 Kč 
 
 
Zpráva z matriky  
 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2004                   celkem   2 441 
Z toho mužů           1 220    žen 1 221 
Průměrný věk obyvatelstva  -  39,8 
Průměrný věk mužů  38,2 
Průměrný věk žen  41,5 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v r. 2004       69 
Počet občanů odhlášených z trvalého pobytu v r. 2004         72 
Počet narozených dětí  23 
Počet zemřelých  26 
V Tlumačově byly uzavřeny 4 sňatky, z toho 1 církevní. Mimo Tlumačov uzavřelo sňatek 10 
tlumačovských občanů. 
 
 
Významná jubilea 
 
90 let Janečka Bohumil 
90 let Sácký Matěj 
90 let Miklík Karel 
90 let Moláková Anděla 
96 let Němeček Josef - nejstarší muž Tlumačova 
91 let Zouharová Božena 
92 let Krpcová Anežka 
94 let Zapletalová Vojtěška 
94 let Horká Marie 
99 let Smyčková Jarmila 
99 let Dorotíková Františka – nejstarší občanka 
 
Zlatou svatbu oslavili manželé Samohýlovi a Vojtáškovi 
U 48 občanů byla provedena osobní návštěva v rámci kulatých výročí, 247 občanům jsme zaslali 
písemná blahopřání. 
 
 
Plnění rozpočtu v r. 2004 
 
Příjmy: 
Daňové příjmy   17 409 888,00 Kč 
Nedaňové příjmy  4 519 429,39 Kč 
Kapitálové příjmy  245 441,00 Kč 
Přijaté dotace   10 587 415,00 Kč 
Celkem    38 497 415,00 Kč 
Výdaje: 
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Prům. odvětví hospodářství  
(doprava, vodní hospodářství atd.)   1 735 074,52 Kč 
Služby pro obyvatelstvo 
(školství, kultura, nakládání s odpady 
zdravotnictví, bydlení, ochrana přírody atd.)  27 310 431,20 Kč 
Sociální věci Soc. pomoc DPS)    414 480,17 Kč 
Bezpečnost státu a právní ochrana 
(obecní policie, hasiči atd.)    1 888 782,93 Kč 
Všeobecná veřejná správa a služby 
(zastupitelstvo obce, místní správa atd.)   6 445 001,97 Kč  
Celkem       37 793 770,79 Kč 
 
Nejlépe prosperující firmy v Tlumačově r. 2004: 
Metalšrot Tlumačov, Dura – Line s.r.o., Továrna na výrobu stavebních koleček (majitel p. Stodůlka), 
firma Hubík. 
V listopadu byla opravena pravá strana vozovky ul. Masarykova. Obroušen a položen nový asfaltový 
koberec.(Od staré pálenice až po hostinec Na křižovatce). 
 
19. 11. První sníh 
25. 11. Kateřina na ledě 
Vánoce na blátě – pršelo 10°C 
Silvestr 8°C – velký ohňostroj 
 
 
Slovo starosty 
 
     Vážení spoluobčané, konec každého roku bývá spojen s bilancováním uplynulého období. V závěru 
letošního roku vstoupilo zastupitelstvo obce do druhé poloviny svého volebního mandátu. Rok 2003 
jsem si dovolil nazvat rokem stabilizačním. Rok 2004 rokem změn a rozvoje. Toto tvrzení dokládám 
několika zásadními událostmi. 
Vybudování centra pro vzdělávání dětí, pro volnočasové a sportovní aktivity v objektu ZŠ, vč. 
potřebného materiálového a personálního vybavení. 
Využití objektu MŠ U Trojice pro provoz speciální mateřské školky pro děti se specifickými 
potřebami. 
Zřízení Kulturního a informačního střediska při obci Tlumačov, vč. podání žádosti na fondy EU o 
finanční podporu na realizaci rekonstrukce objektu č.p. 170. 
Zavedení systému sběru komunálního odpadu vč. zřízení sběrného dvora. 
Realizace změny č. 6 územního plánu obce – vytvoření nových ploch pro individuální bytovou 
výstavbu a případnou průmyslovou výstavbu. 
Zajištění účasti naší obce v projektu „Zlínsko – čištění vod pro Evropu“, který mimo jiné řeší 
odkanalizování naší obce z finančních zdrojů EU a Společnosti vodovody a kanalizace Zlín a.s. – bez 
podílu obce. 
   Záměry v oblasti rozvoje naší obce jsou vyspecifikovány ve střednědobém horizontu přibližně do r. 
2012. Budou závislé na finančních možnostech obce. K řešení problému, ať z oblasti sociální, 
investiční či životního prostředí, přistupujeme uvážlivě s cílem hájit zájmy všech (většiny) občanů naší 
obce. Všem občanům přeji klidné prožití svátků vánočních a v roce 2005 hodně zdraví a pohody. 
 
                                                                                                          Ing. J. Ševela, starosta 
 
Zprávy zajistil: Ševela Zd. st. 
Zapsala: Jana Kokotíková 
 
                                                                            Potvrzuji: Podpis Ševela J. (starosta obce) 
                                                                            Kulaté razítko Obec Tlumačov  


