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R O K   2 0 0 5   
 
 
 
 
 
 
 
 

     Poznávejme svou minulost, abychom se, na základě zkušeností ze života a snažení našich  
 
předků, dokázali vyrovnat  s nelehkými problémy dneška a uměli se moudře podívat i do  
 
budoucnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tak jako noviny musí mít svého redaktora, kniha svého autora, tak i kronika musí mít 
 
kronikáře. 
 
     Tímto kronikářem se po vzájemné dohodě stává od 1. 1. 2005 paní Mgr. Jiřina Rýdlová, 
 
bytem ulice Přasličná 593, Tlumačov. Všichni, kdo známe paní učitelku Jiřinu Rýdlovou, 
 
jsme přesvědčeni, že kronika obce Tlumačov, je na dlouhá léta v těch nejlepších rukou. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Jaroslav Ševela 
                                                                                                 starosta obce  v.r. 
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L E D E N 
 
 
VVVV lednu, za pec si sednu. 
 
 
 
1.leden 
 
     V Tlumačově byl vydán kalendář na rok 2005 s názvem Tlumačov očima minulosti. 
Vydal ho Obecní úřad Tlumačov, grafická úprava Josef Klose. Kalendář má jednu kuriozitu – 
měsíc listopad má 31 dní. Je velmi pěkný a určitě stojí za to, aby visel v každé tlumačovské 
domácnosti. 
 
 
5. leden 
 
     Tlumačovskou veřejnost zasáhla smutná zpráva. Náš občan 38letý Věroslav Vitásek – 
kameník, bydliště náměstí Komenského 25, zemřel ve Vysokých Tatrách. Při průchodu 
Studené doliny byl zasypán lavinou. 
 
 
8. leden 
 
     V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity sv. Anežky Otrokovice. Malí 
koledníci procházeli své svěřené úseky, zazpívali, popřáli šťastný nový rok a neopomněli ani 
na nápis nade dveře. A jak dopadla letošní sbírka? Podařilo se sesbírat slušnou částku 44.927.-
Kč. Děkujeme. 
 
 
19. leden  
 
     Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo zhotovení 20 kusů pamětních plaket.  
Z toho 5 kusů pozlacených pro udělení Čestného občanství a 15 kusů postříbřených pro 
udělení Ceny obce Tlumačov , v hodnotě 30.000 .- Kč. 
 
 
 
 
    



29.leden                                                                              
 
 
 
  V prostorách místní sokolovny se konal ples Československé strany lidové. Přestože 
pořadatelé ples pěkně připravili, zúčastnilo se pouze 110 občanů, což je na Tlumačov malá 
účast. 
 
 
     V měsíci lednu se přestěhovala z Otrokovic  do opravené budovy v Tlumačově  Speciální 
mateřská škola Klubíčko. Rekonstrukce budovy postavené v roce 1880 přišla na 2 miliony 
korun. Díky dotaci státu a sponzorům se podařilo velmi záslužné dílo.Tato školka bude sloužit 
především dětem s různými typy postižení a pomáhat rodičům s náročnou péči o postižené 
děti. Školku navštěvuje 18 dětí, o které se stará sedm vychovatelek a zdravotních sester. Jde o 
soukromé zařízení. 
 
 
Počasí 
 
     Letos 9. ledna padl 240 let starý teplotní rekord.Teplota na slunci tento den stoupla na 18 
stupňů a 10 stupňové teploty zůstaly ještě po celý týden. 18. ledna napadl první letošní sníh. A 
teplota zůstala do konce měsíce od – 4 stupňů C po + 2 stupně C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ___________________________________________ 
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Ú N O R 
 
 
JeJeJeJe----li únor mírný, bude březen krutýli únor mírný, bude březen krutýli únor mírný, bude březen krutýli únor mírný, bude březen krutý    
 
 
9. únor 
 
     Zastupitelstvo obce schválilo na své zasedání členství obce Tlumačov v dobrovolném 
svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu na území Zlínského kraje. 
Zastupitelstvo rovněž schválilo mezinárodní spolupráci s obcí Ďanová na Slovensku. 
Připravuje se dohoda o spolupráci v oblasti mládeže, sportu a kulturně společenské činnosti 
mezi obcemi Ďanová a Tlumačovem. 
 
 
19. únor 
 
     V sobotu připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, 
Karnevalovou show na sokolovně. Nechybělo kouzelnické a klaunské vystoupení dvojice 
Fugas a Hary, soutěž o nejlepší masku a spousta dalšího programu. Děti, coby masky, se 
skutečně pořádně „vyřádily“. 
 
 
19. únor 
 
     Toho odpoledne směřovaly kroky mnoha Tlumačáků směrem ke Klubu obecního úřadu na 
ulici Zábraní (dříve sál cementárny), kde Český zahrádkářský svaz Tlumačov pořádal 2. 
ročník Koštu ovocných pálenek. Vzorků ovocných pálenek, občerstvení pro „koštovače“ i 
pro ty, kteří se přišli jen pobavit, bylo dostatek. Nejvíce bodů, a tudíž 1. místo získala 
„slivovica“ pana A. Kunčara, na 2. místě se stejným počtem bodů se umístil pan Ruman a 
paní Stašková. 3. místo obsadila „pravá nefalšovaná tlumačovská slivovica“ Obecního úřadu 
Tlumačov. Blahopřejeme !!!!! 
 
 
20. únor 
 
     Tlumačovská liga v malé kopané 2005 se konala ve sportovní hale na Štěrkáči 
Otrokovice. Pořadatelem turnaje byl oddíl TJ Sokol Tlumačov. Celkový počet 8 zúčastněných 
družstev hovoří o rostoucím zájmu o toto sportovní vyžití a o potřebě čas od času se pořádně 
vyřádit a fyzicky i psychicky se uvolnit, ale i nezanedbatelná potřeba soutěživosti. 
     Vyrovnanost utkání, nasazení, fotbalové umění, adrenalin a zajímavé sportovní zážitky, to 
vše mohli vidět  všichni, kdo se přišli na turnaj podívat. A výsledky pořadí? 1. Superboys OÚ, 
2. Synot, 3. Mix, 4. Zahrádkáři, 5. Schodky, 6. Pringles, 7. Dorostenci a 8. Hasiči. 
 
 
 
 



 
28. únor 
 
     Dům dětí a mládeže Sluníčko připravil akci nazvanou Keramické odpoledne. Děti si 
připravily spolu s rodiči dekorace z keramiky na blížící se Velikonoce. Zájem ze strany dětí 
byl velký. 
 
 
Počasí 
 
     Koncem měsíce napadlo 30 – 40 cm mokrého sněhu. Díky pracovníkům údržby obecního 
úřadu, zejména panu M. Žákovi a jeho technice, byly všechny místní komunikace 
zprůjezdněny. Únor byl, pokud se týká teplot, mírný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ___________________________ 
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Březnové slunce má krátké ruceBřeznové slunce má krátké ruceBřeznové slunce má krátké ruceBřeznové slunce má krátké ruce 
    
 
 
12. březen 
 
     Již potřetí se konal v prostorách sokolovny Reprezentační ples obce Tlumačov. Přípravu 
a samotnou organizaci plesu si vzalo za své Kulturní a informační středisko obce pod 
vedením paní D. Králové. K dobré náladě a tanci přispěla hudba Orion z Martinic. Kdo si 
chtěl zazpívat „lidovky“, musel sejít o patro níž – do vinného sklípku, kde vyhrávala 
cimbálová muzika. V pozdních nočních nebo chcete-li  v časných ranních hodinách opouštěli 
spokojení návštěvníci ( asi 300 ) sokolovnu, někteří s hodnotnými cenami z bohaté tomboly. 
 
 
18. březen 
 
     Kulturní a informační středisko připravilo v sále Klubu obecního úřadu na ulici Zábraní  
odpoledne pro důchodce. Ke zpěvu a tanci hrál pan Musil.Čtyřicet spokojených účastníků, 
pro něž bylo připraveno i bohaté občerstvení, si pochvalovalo zdařilé odpoledne.“A příště se 
sejdeme opět“ – tak se důchodci loučili. 
 
 
 
19. březen 
 
     Dům dětí a mládeže Sluníčko odloučené pracoviště Tlumačov ve spolupráci se Základní 
školou Tlumačov, za podpory obce pořádal první ročník soutěže v aerobiku družstev „O 
pohár starosty obce Tlumačov“. Soutěžilo celkem 135 účastníků ve 14 družstvech. Velmi 
nápadité choreografie všech soutěžních týmů  vyburcovalo 125 přítomných diváků 
k mohutnému povzbuzování a příjemné atmosféře. Vítězná družstva si odvážela krásný pohár 
starosty obce Tlumačov a všechna družstva, která se umístila, získala velký dárkový koš plný 
sladkostí. A jak rozhodla tříčlenná porota sestavená z cvičitelek aerobiku, která to neměla 
vůbec jednoduché? Cenu poroty v kategorii 4 – 6 let získaly děti z Tlumačova. V kategorii  
7 – 9 let  1. místo bylo uděleno ZŠ Zeyerova Kroměříž a 2. místo opět získaly děti z DDM 
Sluníčko Tlumačov. V kategorii 10 – 12 let  připadlo 1. místo  dětem z DDM Sluníčko 
Tlumačov. Všem umístěným blahopřejeme! Celá soutěž se konala pod záštitou a patronací 
starosty obce Tlumačov Ing. Jaroslava Ševely. 
 
 
 
26. březen 
 
     V Ostravě se konalo mistrovství Moravy dorostenek ve sportovní kulturistice. A proč 
se o tom zmiňuji v naší kronice? První místo totiž patřilo tlumačovské občance Petře Hanové. 



O týden později na mistrovství České republiky dorostenek ve Zbýšově u Brna opět 
zvítězila a stala se tak dorosteneckou mistryní České republiky. Blahopřejeme a těšíme se na 
další úspěchy. 
 
 
27. – 28. březen 
 
     Velký pátek deštivý, celý rok žíznivý. 
      Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto o letnicích. 
 
 
 
Počasí 
 
     První dny měsíce března byly mrazivé. Teplota dosahovala až – 14 stupňů C. 10 cm sněhu 
ale v druhé polovině měsíce roztálo, neboť teplota vystoupla až na 17 stupňů C. Konec měsíce 
byl opět chladný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ____________________________________________ 
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4. duben 
 
     Zaměstnanci údržby Obecního úřadu Tlumačov začali s kácením vzrostlých a tudíž už 
bezpečnost a zdraví občanů ohrožujících topolů na ulici Zábraní. Jednalo se o 21 stromů, 
které byly zasazeny v roce 1954. 
 
 
8. duben 
 
     Představiltelé naší obce byli vyzváni k účasti na slavnostním předání dekretu o udělení 
vlajky  obci Tlumačov předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Lubomírem Zaorálkem. Tento slavnostní akt proběhl v budově Parlamentu České 
republiky.Rozhodnutím č. 50 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu obdrželi Ing. 
Jaroslav Ševela – starosta obce a Mgr. Rajmund Huráň-místostarosta, z rukou Jana Kasala 
dekret o udělení vlajky naší obci. 
     Této události je přikládán z dlouhodobého hlediska mimořádný význam, protože vlajka  i 
znak obce tvoří základní identické znaky a schvalují se – udělují se na dobu přesahující 
generace. 
 
 
28. duben 
 
     Na základě návrhu předloženého Historickým spolkem Tlumačov zastupitelstvo obce 
jednomyslně dne 15. prosince 2004 rozhodlo usnesením č. Z 13/15/04 udělit  Čestné 
občanství in memoriam panu Josefu Horníčkovi. 
     Jedná se v novodobých dějinách naší obce o mimořádný a ojedinělý akt, kterým obec 
vyjadřuje uznání pro osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj obce 
Tlumačov. A tím pan J. Horníček beze sporu byl, obzvláště v období 1990 – 1998, kdy 
působil na obecním úřadě jako starosta obce a v létech 1998 – 2002 jako místostarosta. 
     Pamětní plaketu obce Tlumačov převzala z rukou starosty obce Ing. J. Ševely dcera pana 
Horníčka, Daniela Králová, roz. Horníčková, v sále Klubu obce Tlumačov na ulici Zábraní. 
     Návrh plakety zpracoval pan Josef Klose – tlumačovský občan. Jedná se o jednostrannou 
ražbu, která ve své střední části má umístěn znak obce Tlumačova, který leží na moravském 
šachovnicovém poli. V opisovém pásu opis: PAMĚTNÍ PLAKETA OBCE TLUMAČOV. 
 
 
Počasí 
 
     Teplotně byl měsíc duben v normálu. I dešťových srážek bylo dostatek. Pouze poslední 
týden se teplota vyšplhala na rekordních 29 stupňů C, což byl stejný teplotní rekord roku 
1934. 
                                       _____________________________________ 
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5. květen 
.  
     Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tlumačov, ze dne 5. května 2005 vyhlašuje  
obec záměr na odprodej devíti pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě u 
cementárny, za cenu nejvyšší nabídky. 
 
 
8. květen 
 
     Sdružení rodičů a přátel školy spolu s mateřskou školou připravilo na nedělní odpoledne 
pěkný program na sokolovně ke Dni matek. Na podiu se střídaly děti z mateřské školy se 
svými vystoupeními, nasledovali Kuchtíci – taneční skupina DDM Sluníčko, cvičenky 
voltižního oddílu. Žákyně základní školy na závěr předvedly zdařilou módní přehlídku na 
téma – volný čas. Maminky i babičky byly určitě spokojené nejen s programem, ale i 
s občerstvením. Za vše patří dík nejen učinkujícím dětem, ale i členům SRPDŠ. Bylo to 
vydařené odpoledne. 
 
 
14. květen 
 
     V sobotu se děti z kroužku aerobiku při DDM Sluníčko Otrokovice,odloučené pracoviště 
Tlumačov, zúčastnily soutěže skupinových choreografií Děti fitnes aneb sportem proti 
drogám, které se konalo v hlavní městě Praze, ve sportovní hale Hostivař. 
      Tlumačov zastupovala celkem dvě družstva, která postoupila z moravského semifinále, 
které proběhlo v Otrokovicích, a to Kuchtíci a Klauni. Do Prahy přijela ještě družstva ze dvou 
semifinálových kol, jež se konala v Třebíči a ve Slaném. Velmi početné zastoupení týmů 
z celé České republiky, nervozita, napětí, očekávání, radost a slzy štěstí, to vše prožívaly děti 
z Tlumačova. Všichni se velmi snažili a předvedli velmi dobrý výkon. Obě družstva 
roztleskala celou sportovní halu. 
     Kuchtíci, kteří soutěžili v kategorii 7 – 9 let se z celkem 23 družstev umístili na 13. místě. 
     Klauni si z 19 družstev ve své kategorii 10 – 13 let vybojovali místo nejcennější 1.místo a 
přivezli do Tlumačova krásný pohár. Účastí ve finále jistě všichni získali mnoho zkušeností a 
motivaci do další práce. Blahopřejeme! 
 
 
17. květen 
 
     Tento den byla dokončena úprava povrchu stávajícího betonového hřiště u Základní školy 
Tlumačov, které bylo zrealizováno v rámci rekonstrukce základní školy, pokládkou umělého 
tartanu ALSATOP  s vyznačením hracích ploch. Celkové náklady na vybudování moderního 
multifunk čního hřiště převýšily částku 2 miliónů korun. Nové hřiště o rozměrech 42x22 m 
budou využívat děti v rámci tělesné výchovy, ale také široká veřejnost – zejména občané naší 
obce všech věkových kategorií. 



28. květen 
 
     Sdružení rodičů a přátel školy, Dům dětí a mládeže Sluníčko a místní hasiči pořádali za 
finanční podpory obce v parku u sokolovny Dětský den. Pro malé návštěvníky byla 
připravena spousta překvapení. Hasičský útok na cíl, střelba ze vzduchovky, aerobik. Některé 
děti si zaskákaly v pytli, jiné si vyráběly pěkné dekorační předměty.Velký zájem byl 
především o jízdu na koni.. Bohatá tombola, občerstvení pro děti, ale i pro rodičovský 
doprovod, příjemné prostředí a pěkné počasí, to vše obohatilo nejen děti, ale i pořadatele a 
všechny zúčastněné o pěkný zážitek z příjemně prožitého odpoledne. A zde se opět potvrdilo 
známé rčení – Kdo si hraje, nezlobí. 
 
 
Počasí 
 
     Květen byl teplotně velmi příjemný. V posledních dnech se rtuť teploměru vyšplhala až na 
letní teploty 32 stupňů C. Měsíc byl celkově velmi suchý. Objevily se i první, skoro letní 
bouřky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              _________________________________________ 
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1. červen           
 
     Tohoto dne se uskutečnila celostátní dopravní akce Jezdíme s úsměvem. Ve spolupráci se 
školáky měřila Policie České republiky rychlost ve vybraných obcích, kde vede hlavní silnice 
okolo školy. A mezi těmi obcemi byl vybrán i Tlumačov. Kdo jel rychleji než dovolují 
předpisy, dostal od policie pokutu a od dětí obrázek se zamračeným autem. Poslušní řidiči 
zase letáček s pořádně se smějícím autem. S malými policejními pomocníky se mohli řidiči 
setkat i před tlumačovskou školou. Žáci 3. ročníku naší školy se stali na chvíli příslušníky 
policie a „pokutovali“ nebo „odměňovali“ řidiče, kteří ten den v dopoledních hodinách 
projížděli kolem naší školy. A musím podotknout, že chlapci a děvčata rozdali řidičům jak 
smějící se autíčka, tak bohužel i auta zamračená. 
 
 
11. červen 
 
     V sobotu se v naší obci uskutečnila s napětím dlouho očekávána událost – Hanácký 
den.Událost byla navíc obohacena o slavnostní akt svěcení nových tlumačovských hanáckých 
krojů. Při jejich zhotovování  se vycházelo z dostupných historických materiálů a dokladů. 
Výšivky a ozdoby vznikly díky pečlivosti mnoha tlumačovských žen i mužů. A ještě se našel 
jeden pádný důvod, který připravovanému Hanáckému dni dodal punc vážnosti a vznešenosti 
– vysvěcení praporu obce. 
     Na náměstíčku u kostela se ve 14 hodin sešlo velké množství nejen tlumačovských občanů, 
kteří netrpělivě očekávali krojovaný průvod, který se seřazoval před místní sokolovnou. Za 
chvíli se objevilo čelo slavnostního průvodu. Dva krásní vyšňoření bělouši nesli na svých 
hřbetech šumnou Hanačku – Katku Královou a šumného Hanáka – Ondřeje Mamicu.Za nimi 
následovaly desítky krojovaných Hanáků a Hanaček spolu s těmi nejmenšími – dětmi – 
samozřejmě v hanáckých krojích. Ale to už k náměstíčku přijíždí vyzdobený kočár, tažený 
koňmi a v něm opět hezká Hanačka se dvěma „chlapci“ v civilu – starostou obce Ing. 
Jaroslavem Ševelou a místostarostou Mgr. Rajmundem Huráněm. Přeplněné náměstíčko je 
vítá potleskem a dechová hudba Hulíňané břeskným pochodem. Následuje slavnostní projev 
starosty obce. Nyní uvádím doslovnou část jeho proslovu: 
     „ Dnešnímu dni a této události osobně přikládám z dlouhodobého hlediska mimořádný 
význam, protože znak, vlajka a kroje tvoří základní identické a rozlišovací znaky každé obce 
a jejich občanů. Formou symboliky jsou v těchto identických znacích zahrnuty tradice, 
historie a minulost, ale i výzva pro současnost a budoucnost. 
     Zároveň si dovoluji vás, vážení občané, zdvořile požádat: buďme hrdí na své tradice a 
buďme pokorní ke znaku a vlajce naší obce a žijme tak, jak je uvedeno na stuhách vlajky naší 
obce - … v právu a pravdě a ve svobodě a volnosti. Dnešním dnem, kdy vysvětíme a 
zveřejníme kroje a vlajku obce předkládáme před další generace občanů Tlumačova velkou 
výzvu. Výzvu, aby opatrovali symboly obce a byli hrdi  na svou obec.“ Tolik část projevu 
pana starosty. 
     Pak přistupuje ke stolu, na němž  je položen kroj, páter Vavřinec a vysvěcuje kroj. Rovněž 
uděluje požehnání praporu, který drží člen čestné jednotky Sboru dobrovolných hasičů 



Tlumačov pan J. Šnajdr. Poté čestná jednotka vedená velitelem hasičů panem V. 
Machovským odnáší prapor na obecní úřad. 
     Prudký liják „zahnal“ nejen diváky, ale i učinkující do místní sokolovny, kde program za 
účasti krojovaných souborů z Martinic, Sazovic, Mysločovic, Hulína, Přerova a Tlumačova , 
pokračoval.Plná sokolovna tleskala vynikajícím tanečním a pěveckým výkonům učinkujících. 
Také dětem z tlumačovské školy, které se skvěle předvedly a v neposlední řadě i moderátorce 
v hanáckém kroji paní Jitce Fialové, která ukončila celý pořad hanáckým pozdravem: „Me 
sme me a me se nedáme.“ 
     Organizátorem celé velmi zdařilé akce bylo Kulturní a informační středisko Tlumačov pod 
vedením paní D. Králové. Na zdárném průběhu dne se podílel Historický spolek Tlumačov, 
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov, Český zahrádkářský svaz Tlumačov a Zemský hřebčín 
Tlumačov. Všem patří velké poděkování. 
     A teď něco o zhotovování tlumačovských krojů. Rekonstrukce ženského kroje byla 
komplikpovaná. Ženský kroj vcelku nebylo možné vypátrat. Vždy se objevily jen některé 
části kroje a ty se tak střihově i dobově lišily natolik, že se nebylo etnograficky čeho chytit. 
Naštěstí ženský tlumačovský kroj vyobrazil na četných akvarelech akademický malíř Karel 
Zapletal, který při své tvorbě spolupracoval s místním učitelem  Janem Zbořilem, který v té 
době vlastnil sbírku tlumačovských krojů. Ve sbírkách kroměřížského muzea byly objeveny 
frydky (vesty), které byly vypodobněny na již zmíněných akvarelech. To bylo vodítko 
k obnovení ženského kroje. 
     Vlastní ušití nebylo vůbec jednoduché. Byla to práce pro švadlenu, která by měla 
zkušenosti s šitím krojů. Náhoda přivedla do cesta paní Lakosilovou z Vážan, která měla a má 
s šitím krojů velké zkušenosti.Přistupovala k této práci zodpovědně a zhotovila čtyři ženské 
kroje. Nyní nastala nejdůležitější fáze a tou bylo vyšívání. U ženského kroje se výšivky 
nedochovaly, pouze v pozůstalosti Dr. I. Horníčka byly objeveny kreslené ornamenty límečků 
k ženským rukávcům. Ostatní bylo dohledáno ve sbírkách kroměřížského muzea. Na nákup 
vyšívací příze byly kladeny vyšší nároky, neboť příze musela být kvalitní a stálobarevná i po 
praní. Vyšití krojů přislíbilo hned několik tlumačovských žen – paní Marie Svobodová, 
Noemi Hulenková, Miroslava Holubová, Jitka Fialová, Věra Kytlicová, Julie Kamenská a 
Marie Ešlerová. Paní Vojtěška Vaculová pomohla s rekonstrukcí a zhotovením klobouků. 
     Do šití mužského kroje se pustila paní Alena Kretíková z Tlumačova, která také 
přistupovala k práci velmi pečlivě a svědomitě se snažila držet co nejvíce dochovaných 
dobových materiálů. U mužského kroje se výšivky shodovaly na různých dobových 
fotografiích s výšivkou na kroji Dr. Horníčka. Pan Svatopluk Hýža z Kelče zhotovil ručně 
šitou obuv a pan Jakub Vražina z Kojetína zhotovil hanácké pásy. 
     Zhotovení čtyř párů tlumačovských hanáckých krojů si vyžádalo stovky hodin dobrovolné 
práce a nemalou finanční částku, kterou do krojů investovala nejen obec, ale i četní sponzoři, 
za což jim náleží velké poděkování. 
     A nyní něco o naší vlajce. Vlastní prapor nebo-li vlajka, je tvořena čtyřmi kosmými pruhy, 
střídavě červenými a bílými. Uprostřed vlajky do červeného pruhu vyrůstá bílá rozkřídlená 
husa se žlutou zbrojí, pod ní v bílém pruhu kosmo zavinutá střela. Barvy červená a bílá včetně 
zavinuté střely vychází z rodového znaku feudálních pánů Benešoviců, kteří vlastnili ve 14. 
století městečko Tlumačov. Husa symbolizuje osobní atribut světce svatého Martina, kterému 
je zasvěcen zdejší kostel. Dále je vlajka doplněna o struhy v barvě červené s nápisem „Za 
právo a pravdu“ a v barvě stříbrné s nápisem „Za svobodu a volnost“. Třetí stuha v barvě 
žluté připomíná udělení praporu Parlamentem České republiky. 
     Autorem návrhu vlajky obce, jak i ostatně znaku obce, je tlumačovský občan  pan Josef 
Klose – restaurátor a mistr uměleckého řemesla. 
     Výroba vlajky byla zadána odborné firmě Velebný z Ústí nad Orlicí. Byla zhotovena jedna 
slavnostní vlajka ze sametu a plné výšivky, která bude používána při slavnostních 



příležitostech a je umístěna v kanceláři starosty obce, a dále tři venkovní vlajky, které budou 
vyvěšovány či používány při významných událostech v naší obci. 
 
 
12. červen 
 
     V polském městě Bialystiku se konalo mistrovství junior ů ve sportovní kulturistice. 
Tohoto závodu se zúčastnila i tlumačovská občanka Petra Hanová. Ve velké konkurenci Petra 
zabojovala a stala se juniorskou mistryní Evropy ve sportovní kulturistice. Blahopřejeme. 
 
 
27. červen 
 
     Bývá dobrým zvykem, aby lidé, kteří něco dokázali, něčeho dosáhli, byli za svou práci 
odměnění, byť se to týká i školáků. Ne jinak je tomu i v naší obci. Pravidelně na konci 
školního roku jsou vybráni svými třídními učiteli ti žáci, kteří v něčem ve školním roce 
vynikli, aby byli slavnostně přijati u starosty obce. Letos to byli tito žáci: 

1. ročník – Tereza Vyoralová 
2. ročník – Kateřina Kopečková 
3. ročník – Jan Navrátil 
4. ročník – Marie Vejmělková 
5. ročník – Ludmila Jonášková 
6. ročník – Romana Ředinová 
7. ročník – Nikola Procházková 
8. ročník – Radka Kopečková 
9. ročník – Tomáš Vančík                                                                                                                                

     Pan starosta jim v krátkém proslovu poděkoval za pěknou práci ve škole, popřál hezké 
prázdniny a všem předal upomínkové dárky, které budou žákům, tento pro ně vyjímečný den, 
připomínat. 
     O hodinu později se dostavili do obřadní síně obecního úřadu i žáci, kteří letos po 
devítiletém působení na tlumačovské škole opustí školní lavice a rozejdou se na svá nová 
působiště – střední školy a střední odborná učiliště. Jsou to samozřejmě „ deváťáci „. 
Jmenovitě: 
Hotařík Tomáš                                                     Kosinová Markéta 
Mrhálek Michal                                                   Lehotská Ema 
Pavlík Miroslav                                                   Maťašová Lucie 
Smetana Vladislav                                               Matějová Lenka 
Stašek Martin                                                       Němcová Kateřina  
Šindler Marek                                                      Pavlovská Hana  
Vančík Tomáš                                                     Stržínková Denisa 
Hanová Zuzana                                                   Trhlíková Monika 
Heilandová Michaela                                          Zaoralová Kateřina 
Juhaňáková Veronika 
     Pan starosta popřál všem hezké prázdniny a mnoho úspěchů na nových působištích. A kam 
budou letošní „deváťáci“ odcházet? 15 žáků na střední školy a střední odborné školy a 4 žáci 
na střední odborná učiliště. 
 
 
 
 



Počasí 
 
     První týden měsíce nás soužila tropická vedra až 36 stupňů C. Po velké noční bouřce  
( 6. června ) se citelně ochladilo. Přes den byly teploty 14 – 16 stupňů C, v noci poklesly na  
6 stupňů C. Toto počasí trvalo až do konce měsíce. 
 
 
 
 
 
 
 
                           _____________________________________________ 
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Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje.Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje.Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje.Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. 
 
 
 
16. červenec 
 
     Na letošník rok připadlo významné 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Tlumačově. 
     Oslavy začaly od ranních hodin, kdy se do Tlumačova sjížděli pozvaní hosté, které vítal 
starosta sboru Jan Šnajdr a velitel sboru Václav Machovský.Vlastní akce byla zahájena 
položením věnců u pomníku T.G. Masaryka a uctěním památky bývalých členů hasičského 
sboru na místním hřbitově. Následoval slavnostní průvod od budovy hasičské zbrojnice 
k obecnímu úřadu. Odtud se přesunuli účastníci do restaurace Černý kůň, kde proběhla 
slavnostní schůze. Starosta obce Ing. Jaroslav Ševela ve svém vystoupen ocenil záslužnou 
práci hasičů. Za 120 let působnosti dobrovolného sboru se z hasičů stala vysoce profesionální 
a organizovaná složka, která mimo hašení požárů zastává i další činnost v rámci 
integrovaného záchranného systému. Pan starosta poděkoval všem členům – hasičům a na 
závěr udělil Cenu obce Tlumačov za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce 
spočívající v dlouhodobé činnosti v Jednotce dobrovolných hasičů Tlumačov a Sboru 
dobrovolných hasičů pánům: 
Václavu Machovskému 
Zdeňkovi Minaříkovi staršímu 
Jaroslavu Němcovi 
Janu Šnajdrovi 
Ottu Šnajdrovi  
Milanu Žákovi 
     Při této příležitosti byly vedením sboru předány pamětní listy obecního úřadu i okolním 
hasičským sborům a bývalému dlouholetému členu panu Richtrovi. 
     V odpoledních hodinách se uskutečnilo ukázkové cvičení s historickou hasičskou 
technikou, kterého se zúčastnily sbory dobrovolných hasičů ze Záhlinic, Kvítkovic a 
Míškovic. Představili se i ti nejmladší. Na závěr předvedli profesionální hasiči ze Zlína 
moderní techniku a způsob vyprošťování z vozidla při zásahu. Součástí programu byla též 
výstava hasičské techniky před hasičskou zbrojnicí. V budově hasičské zbrojnice mohli 
návštěvníci shlédnout výstavu, vztahující se k historii tlumačovského sboru. Po celý den 
zpříjemňovala náladu dechová hudba Hanačka z Břestu. Den byl zakončen taneční zábavou 
v místní sokolovně. I přes nepřízeň počasí se průběh celé akce velmi vydařil. 
 
 
23. červenec 
 
     Opakovaný start 5. ročníku Tlumačovské 100 ( první start byl pro nepřízeň počasí  
4. června zrušen ) se uskutečnil od restaurace Černý kůň. Trasa „ stovky „ vedla přes Novou 
Dědinu, Bunč, Zdounky, Zborovice, Němčice, Tovačov, Zářečí, Chropyně, Hulín zpět do 
Tlumačova. Na start se vydalo 28 účastníků. Do cíle došla pětice: Jiří Štěpán, Daniel Kytlica, 
Richard Zápeca, Petr Pavlík starší a první úspěšná dívka v historii Iva Novotná. A co příští 
rok? Určitě se opět sejdeme na startu dalšího ročníku závodu – tak se loučili všichni účastníci. 
 



Počasí 
 
     V první polovině měsíce teploty připomínaly spíše začátek jara. Bylo velmi chladno nejen 
v noci, ale i přes den. Pouze poslední týden se teplota pohybovala  mezi 30°C – 32°C . 
Dešťové přeháňky byly časté. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       __________________________________ 
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Rosí Rosí Rosí Rosí –––– li se v li se v li se v li se v    srpnu tráva, pěkné počasí se očekává.srpnu tráva, pěkné počasí se očekává.srpnu tráva, pěkné počasí se očekává.srpnu tráva, pěkné počasí se očekává. 
 
 
 
5. srpen 
 
     V pátek oslavila 100 let života občanka Tlumačova paní Františka Dorotíková, která ve 
své úctyhodném věku působí velmi vitálně. V den jejich kulatých narozenin přišli popřát 
starosta obce Ing. J. Ševela, místostarosta Mgr. R. Huráň, člen zastupitelstva obce Ing. J. Šico 
a pracovnice obecního úřadu paní. L. Dědková. V zastoupení ministra sociálních věcí pana  
Z. Škromacha přišla s gratulací pana ministra i svou , pracovnice Okresní správy sociálního 
zabezpečení Zlín , paní Chmelíková. I já se k této gratulaci připojuji. 
 
 
2. – 7. srpen 
 
     V italské Verolaunově proběhlo mistrovství Evropy ve voltiži. Českou republiku odjelo 
reprezentovat celkem šest jednotlivců, z toho dva závodníci z Tlumačova – sourozenci Petr a 
Alice Eimovi. Petr se v celkové klasifikaci na koni Catalin s lonžerkou P. Neprašovou umístil 
na pěkném 4. místě. 
 
 
6. – 7. srpen 
 
     V malebné obci Ďanová na Slovensku ( nedaleko Martina ) se uskutečnilo přátelské 
setkání zástupců obou obcí. Na pozvání slovenských přátel na oslavu 110. výročí založení 
hasičského sboru, přijela početná delegace Tlumačáků.  Mezi nimi byli zástupci obecního 
úřadu, zastupitelé, členové SDH, zástupci KIS a družstvo fotbalistů. 
     Součástí oslav byl slavnostní průvod obcí, v němž skvěle reprezentoval naši obec pan 
starosta J. Ševela v krásném hanáckém kroji.. Pak následovalo slavnostní zasedání Obecního 
úřadu Ďanová. Poté následovaly hasičské soutěže, v nichž Tlumačáci předvedli skvělou 
připravenost a umístili se na 1. a 2. místě. V přátelském fotbalovém utkání naopak zvítězili 
ďanovští fotbalisté. Vyvrcholením celého setkání byl společenský večer, který setkání 
ukončil.. Věříme, že se s Ďanováky brzy sejdeme i u nás v Tlumačově. 
 
 
13. srpen 
 
     Na nádvoří Zemského hřebčince Tlumačov se uskutečnila přehlídka tříletých klisen 
nejrozšířenějších plemen na Moravě a ve Slezsku. Přehlídku klisen připravil organizační 
výbor Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska. Chovatelé předvedli výběr tříletého ročníku 
k odbornému posouzení a seznámení široké veřejnosti s výsledky chovatelské práce. 
Posuzoval se typ, exteriér a mechanika pohybu. Výsledky slouží ke kontrole dědičnosti. 
Přehlídka byla uskutečněna v rámci letošního 80. výročí založení Zemského hřebčince 
Tlumačov, které proběhne koncem měsíce srpna. 
 



20. srpen 
 
     Nepopulární čtvrtou příčku obsadili naši hasiči na 3. ročníku hasičské soutěže v nočním 
hasičském útoku. Tato soutěž se uskutečnila ve 22 hodin na fotbalovém hřišti v Tlumačově. 
Před zraky početných diváků probíhala velmi zajímavá soutěž, v níž museli hasiči prokázat 
nejen fyzickou zdatnost, ale i přesnost, odhad a rychlost. Loňské vítězství zde zopakovalo 
družstvo hasičů z Bořenovic. V soutěži ženských družstev zvítězily ženy z Bílovic. Naše 
ženské družstvo nebylo bohužel hodnoceno. Snad se jim v příštím ročníku soutěže povede líp. 
 
 
27. srpen 
 
     80 let Zemského hřebčince.  U příležitosti tak významného výročí byl uspořádán v areálu 
hřebčince Chovatelský den. Bohatý program poskytoval pozoruhodnou podívanou. 
     Zahájení provedl ředitel Zemského hřebčince Tlumačov pan Ing. Leopold Mamica, který 
přivítal zúčastněné diváky i ty, kteří se podíleli na přípravě tohoto slavnostního dne. 
     Pak následoval rej kočárů s teplokrevnými hřebci, ukázka zručnosti práce koní a lidí při 
manipulaci s kládou, předvedení čtyřspřeží kladrubských hřebců a nechybělo ani voltižní 
cvičení. Dále pak následovala čtverylka teplokrevných hřebců a ukázka westernového 
výcviku koní. Neméně zajímavá pro všechny přítomné diváky byla ukázka výcviku Jízdní 
policie Zlín. Pak následovalo velmi zajímavé utkání v pushballu. Proti sobě nastoupila dvě 
čtyřčlenná družstva složená, na jedné straně z chlapců a na druhé straně z děvčat, studujících 
Střední odborné učiliště Kroměříž obor chovatel koní. Pochopitelně tu nejdůležitější roli 
nehráli jezdci, ale jejich koně. 
     Pěkným aktem celého odpoledne bylo předání Pamětních listů zasloužilým pracovníkům 
Zemského hřebčince Tlumačov. Občané Tlumačova, kteří se zúčastnili tohoto slavnostního 
odpoledne, prožili jistě plno pěkných zážitků. 
 
 
     V měsíci srpnu obec Tlumačov přistoupila k výměně zastaralých a nevábně vypadajících 
přístřešků na autobusových zastávkách. Jedná se o zastávky – Skály, U Hřebčince a na 
ulici Dr. Horníčka. Zastávkové přístřešky jsou řešeny ocelovou žárově zinkovanou nosnou 
konstrukcí se zadní a bočními stěnami z bezpečnostního kaleného skla. Uvidíme, jak dlouho 
vydrží nepoškozeny. 
 
 
Počasí 
 
     Srpen byl celkově chladnějším měsícem. Pouze jeden týden bylo počasí natolik teplé, že se 
dalo i koupat. V závěru měsíce bylo velmi teplo, ale noci byly už chladné. 
 
 
 
 
 
                          ____________________________________________ 
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OzveOzveOzveOzve----li se vli se vli se vli se v    září hrom,bude vzáří hrom,bude vzáří hrom,bude vzáří hrom,bude v    zizizizimě zavát každý strom.mě zavát každý strom.mě zavát každý strom.mě zavát každý strom. 
 
 
 
1.září 
 
     Před budovou Základní školy Tlumačov byl zahájen nový školní rok 2005 – 2006. Žáky, 
učitele, ale i rodiče uvítal krátkým proslovem ředitel školy Mgr. Robert Podlas.V krátkosti 
nastínil, co čeká v novém školním roce žáky i učitele. Ale zejména přivítal 30 nových žáků – 
prvňáčků, kteří se již nemohli dočkat svého místa v lavici a své první paní učitelky. Dříve než 
se však rozešli do svých tříd, přivítali je kytičkou a malým dárkem ti nejstarší – „deváťáci“. 
Těm pak pan ředitel popřál hodně úspěchů pokud se týká jejich přijetí na vybranou školu nebo 
učiliště. Na závěr představil učitelský sbor pro tento školní rok. 
Mgr. Robert Podlas – ředitel školy                          
Mgr. Leona Jirušková – zástupce ředitele 
Mgr. Lenka Odložilíková – 1.A třída 
Mgr. Jana Šicová – 1.B třída 
paní učitelka Irena Desenská – 2. třída 
pan učitel Petr Mašláň – 3. třída 
Mgr. Adéla Forýtková – 4. třída 
paní učitelka Veronika Boháčková – 5. třída 
Mgr. Jaroslav Pospíšil – 6. třída 
Ing. Reneta Dupalová – 7. třída 
Mgr. Jarmila Slováková – 8. třída 
Mgr. Šárka Matulíková – 9. třída 
paní učitelka Ilona Plisková – asistentka pedagoga 
paní učitelka Zdenka Hlaváčová – vychovatelka ŠD 
Mgr. Vlasta Doleželová 
paní učitelka Hana Nováková 
Mgr. Jiřina Rýdlová 
Bc. Kamila Ředinová 
Mgr. Lenka Zichová  
 
 
3. září 
 
     Tak jako každým rokem, tak i letos připravili rodiče na ulici Zábraní pod vedení paní Inky 
Zálešákové a paní Jiřiny Ševelové rozloučení s prázdninami – dětský karneval. Princezny, 
piráti, motýlek, myška,hasiči v helmách, vodník, čarodějnice i čerti zaplnili hřiště v tanečním 
reji. V soutěžích, které následovaly, nebylo vítězů ani poražených. Všichni byli odměněni. A 
když byl zapálen oheň, nesla se vůně špekáčků celou ulicí. Ale největší překvapení kromě 
tomboly, děti teprve čekalo. Přijel vláček, malá lokomotiva s vagónky. Okamžitě se zaplnil 
dětmi a neúnavně objížděl Zábraní a ulici Mánesovu. Ale všechno má svůj konec, a tak 
skončilo nejen pěkné odpoledne, ale i prázdniny. Takže ahoj, prázdniny! 
 
 
 



6.září 
 
     Proběhla kolaudace a otevření dětského koutku na ulici Sportovní.+ Na místě najdeme 
houpačky, průlezky, skluzavky, kolotoč, ale i pískoviště a lavičky. Tento dětský koutek je 
určen pro děti do 10 let věku. Tímto dětským hřištěm byla doplněna vybavenost obce pro 
volnočasové aktivity. Areál bude doplněn o výsadbu zeleně. + Nejedná se o ulici Sportovní, 
ale Sokolskou. Omlouvám se za chybný údaj.  
 
 
11. září 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
     Mistrovství Jihomoravské oblasti ve voltiži. Letos se konalo v hale Zemského hřebčince 
Tlumačov. Účastnilo se celkem 7 oddílů, 71 závodník a 12 koní. Zde jsou výsledky voltižního 
klání, v němž se opět vedlo tlumačovským závodníkům. 
Mistrovství skupinů: 
1. místo Tělovýchovná jednota Voltiž Tlumačov – kůň Farmon, ložérka Mgr. P. Neprašová 
Mistrovství jednotlivců – muži A B: 
1. místo Petr Eim TJ Tlumačov voltiž 
4. místo Ing. Ondřej Mamica Zemský hřebčinec Tlumačov 
Mistrovství jednotlivců – ženy A 
2. místo Alice Eimová TJ Tlumačov voltiž 
Mistrovství jednotlivců – ženy B 
2. místo Margita Urbanová TJ Tlumačov voltiž 
6. místo Tereza Hanová TJ Tlumačov voltiž 
 
 
17. září 
 
     V sobotu se na hřišti Slovácké Sparty Spytihněv konal již III. ro čník turnaje zastupitelů 
obcí a měst v malé kopané. Naše družstvo ve složení –J. Ševela, P. Horka, R. Dvořák, M. 
Veselský, R. Huráň, J. Pospíšil, Š. Hrtús a J. Rýdel – jeli do Spytihněvi s odhodláním obhájit 
loňskou druhou pozici, popřípadě se pokusit o vítězství. Opět se naši chlapci dostali až do 
finále, kde bohužel s družstvem Žlutav prohráli 1:2. Naše družstvo tedy obhájilo stříbrný 
pohár, a tak výborně reprezentovalo naši obec. R. Dvořák byl vyhlášen tak jako loni králem 
střelců – letos nastřílel soupeřům 6 branek. 
     Celá akce, které k absolutní dokonalosti chybělo snad jen pěkné počasí, byla velmi pěkně 
zorganizována a ve spojení s krásným zázemím fotbalového areálu Slovácké Sparty 
Spytihněv přinesla všem účastníkům příjemné zážitky. Tak, chlapci, příště už s vítězným 
pohárem. 
 
 
Počasí 
 
     Celé září bylo velmi teplé a slunečné počasí.Teplota se stále pohybovala kolem 22°C . 
V polovině měsíce spadlo při malých přeháňkách zanedbatelné množství vláhy. Konec měsíce 
byl teplý a suchý. 
 
 
 
                                       ________________________________ 
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Čím déle vlaštovky u nás vČím déle vlaštovky u nás vČím déle vlaštovky u nás vČím déle vlaštovky u nás v    říjnu prodlévají,, tím déle pěkné a jasné dny potrvají..říjnu prodlévají,, tím déle pěkné a jasné dny potrvají..říjnu prodlévají,, tím déle pěkné a jasné dny potrvají..říjnu prodlévají,, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.. 
 
 
 
2. říjen 
 
     Zahájena rekonstrukce Kulturn ě informačního střediska Tlumačov – regionální, 
kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná. Projekt je spolufinancován 
Evropskou unií a dokončení je naplánováno na měsíc červen 2006. Generálním projektantem 
je Garant Otrokovice a podle usnesení rady obce je realizátorem stavby společnost Stavby 
Morava, spol.s.o. Přerov, s celkovou cenou díla 11.757 000.- Kč. 
 
 
6. říjen 
 
     Byla zahájena oprava nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Horníčka. Zakázka byla 
zadána společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.. Opět jedna část 
tlumačovského chodníku dostala pěknou „zámeckou dlažbu“. Jistě budou další následovat. 
 
 
8. – 9. říjen 
 
     Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tlumačov uspořádala v budově 
pálenice v sobotu a neděli výstavu ovoce, zeleniny a květin . Proběhla zde i soutěž o 
nejkrásnější jablíčko – Rubín vyhrála paní R. Juráková, o nejpěknější květinu – chryzantémy 
– paní E. Malantová a o nejoriginálnější exponát – ježek – rodina Rýdlova. 
 
 
13. říjen 
 
     Toto datum bylo osudné dříve krásné a košaté lípě, která přibližně 125 let krášlila prostor 
před hasičskou zbrojnicí. Čas, ale zřejmě nedostatek vláhy zapříčinil to, že začala lípa 
usychat. Každým rokem zjara jsme sledovali, zda se zazelená. Bylo tomu tak až do loňského 
roku, kdy vyrašilo pouze pár zelených snítek. Suché větve začaly ohrožovat okolí, a proto 
musela být lípa pokácena. 
 
 
16. říjen 
 
     Kulturně informační středisko Tlumačov v čele s jeho vedoucí paní D. Královou 
uspořádalo posezení u cimbálové muziky s ochutnávkou burčáku v sále Klubu obecního 
úřadu Tlumačov na ulici Zábraní. K poslechu a tanci hrála cimbálovka – Velehradská muzika. 
Přítomní návštěvníci si zazpívali, „ okoštovali „ burčák a hlavně si pěkně od podlahy 
zatancovali. Doufám jen, že na další „posezení“ se nás sejde víc. 
 
 
 



17. říjen 
 
     V pondělí v odpoledních hodinách zachvátil jeden ze skladů odpadu Metalšrotu 
Tlumačov obrovský požár. Plameny dosahovaly výšky až 20 metrů. Několik dlouhých 
hodin se z haly zvedala hustá mračna černého dýmu a zahalovala celé okolí. Na místo se 
začaly sjíždět hasičské sbory z blízkého okolí a samozřejmě i tlumačovští hasiči. Zasahovalo 
celkem 10 jednotek se 7 cisternami. Kromě vyřazených ledniček a praček hořely staré 
autovraky, kterým vybuchovaly nádrže. Jelikož se po celé odpoledne nad Tlumačovem šířil 
hustý štiplavý kouř, pověřil starosta obce svou asistentku, aby byli občané urychleně 
informováni místním rozhlasem, aby nevycházeli z domu a nevětrali. 
     Hasičům se oheň podařilo zkrotit až po několika hodinách díky suché hasicí pěně. Ale 
ještě ráno druhého dne hasiči doutnající zbytky odpadu v hale dohašovali. Při požáru nebyl 
nikdo zraněn. Výše škody nebyla zatím vyčíslena. Ještě v pozdních odpoledních hodinách se 
na pěti místech v Tlumačově a v jeho bezprostředním okolí uskutečnilo měření emisí. 
Škodliviny nebyly v ovzduší zjištěny, také díky povětrnostní situaci. 
 
 
26. říjen 
 
     Začala výsadba 18 kusů lip  na ulici Zábraní, namísto pokácených topolů. 
 
 
27. říjen 
  
     U příležitosti dokončení rekonstrukce objektu Speciální mateřské školy Klubíčko 
Tlumačov U Trojice měli občané možnost nahlédnout do nově upravené budovy MŠ. Setkání 
se zúčastnili představitelé obce, ale i občané, kteří si mohli prohlédnout příjemné prostředí 
školky, spousty nových hraček a především krásné dekorační předměty, na nichž bylo patrno, 
s jakou láskou byly učitelkami pro děti vyrobeny. 
 
 
Počasí 
 
     Po celý říjen panovalo krásné počasí, teplo, slunečno, pravé „babí léto“, ale velmi sucho. 
30. října přiletěli první havrani. 
 
 
 
 
                                         ______________________________ 
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Když se vKdyž se vKdyž se vKdyž se v    listopadu hvězdy třpytí,  mrazy brzy se uchytí..listopadu hvězdy třpytí,  mrazy brzy se uchytí..listopadu hvězdy třpytí,  mrazy brzy se uchytí..listopadu hvězdy třpytí,  mrazy brzy se uchytí.. 
 
 
 
1. listopad              
      
     Historický spolek Tlumačov  ve spolupráci s údržbou obce přemístil pomník Osvobození 
půdy z prostoru letního kina u sokolovny. Pomník zde byl umístěn v tehdejším parku 28. 
října 1923. Od dnešního dne stojí pomník  v blízkosti kostela a nového náměstíčka před 
hasičskou zbrojnicí. Byl pečlivě očištěn a usazen. V jarních měsících bude provedena 
konzervace. 
 
 
 
5. listopad    
 
     Na místním fotbalovém hřišti proběhlo ukončení podzimní fotbalové soutěže utkáním 
mezi mužstvem rodičů (otců) a malých fotbalistů. Proti tatínkům – L. Ulman, J. Mouka,  
J. Ševela, R. Šimoník, P. Kašpar, M. Škrabal, R. Zálešák, O. Hrdina a S. Otevřel – se ve 
většině případů postavili jejich potomci. Nasazení na obou stranách bylo veliké.Závěrečný 
výsledek 5 : 3 pro mužstvo dospělých nebyl až tak důležitý, ale přesto se ukázalo, že „mladí“ 
se mají pořád co učit od „starých“, v tomto případě svých mladých tatínků. 
 
 
17.listopad 
 
     Proběhl IV. ročník Tlumačovské ligy v malé kopané, konaný ve sportovní hale 
v Otrokovicích. O putovní pohár bojovalo ve dvou skupinách osm tlumačovských družstev. 
Ve finále se utkali tradiční soupeři Superboys a Synot. Štěstí se přiklonilo k obhájcům 
prvenství z jarní části soutěže, družstvu Superboys. Konečné pořadí tedy bylo – 1. místo 
Superboys, 2. místo Synot, 3. místo Schodky. 
 
 
20. listopad 
 
     V hlavní městě Maďarska Budapešti se konalo Mistrovství světa juniorek ve sportovní 
kulturistice . Naši republiku reprezentovala občanka Tlumačova slečna Petra Hánová. 
V náročné konkurenci obsadila Petra 3. místo, což je krásné umístění. Blahopřejeme. 
 
 
25.listopad 
 
     Již po desáté se rozsvěcoval v naší obci vánoční strom. Dnes si už málokdo umí představit 
začátek adventu bez tlumačovského vánočního stromu.  
     Rozsvěcení stromu předcházel i kulturní program. Z otrokovické Naděje přijely děti 
prodávat výrobky ze svých chráněných dílen. Adventní náladu zpříjemnily tóny vánoční 
hudby v podání žáků kroměřížské konzervatoře. Příjemným překvapením pro občany, a bylo  



jich letos hodně, byla lidová hra o pastýřích se zpěvy a tanci. Zahráli zazpívali nám je 
krojovaní Tlumačáci spolu se členy folklórního souboru ze Sazovic. A pak už nastoupily děti 
z místní školy, které nás potěšily svým vánočním pásmem. Všem přítomným popřál pan 
starosta klidný předvánoční čas, spokojené Vánoce a hodně štěstí v novém roce a předal 
vánoční světlo. Po slavnostní rozsvícení stromu následoval v parčíku u KIS ohňostroj. 
Občané, i přes třeskutý mráz, byli viditelně spokojeni, neboť je určitě zahřál pěkný program, 
slovo starosty a především horký čaj a svařené víno, které k této příležitosti připravili místní 
hasiči. 
     Tak krásné Vánoce plné pohody a v novém roce 2006 hodně zdraví, štěstí a klidu. 
 
 
 
Počasí 
 
     První polovina měsíce stále pěkné počasí, ale velmi suché. V druhé polovině začalo 
mrznout až –8°C a ke konci měsíce napadlo 5 cm sněhu, který po několika dnech 
roztál.Chladno však zůstalo. 
 
 
 
 
 
 
                                _________________________________________ 
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Když sníh se vKdyž sníh se vKdyž sníh se vKdyž sníh se v    prosinci neobjeví, zjara zima nepoleví.prosinci neobjeví, zjara zima nepoleví.prosinci neobjeví, zjara zima nepoleví.prosinci neobjeví, zjara zima nepoleví.    
    
    
    
2. prosinec 
 
     V pátek se v sále Klubu obce Tlumačov na ulici Zábraní konalo setkání úspěšných 
mladých sportovců Tlumačova s představiteli obce, základní školy a Domu dětí a mládeže 
Sluníčko. Klub zaplnili  nejen ocenění sportovci, ale i jejich rodinní příslušníci, známí a 
fandové. Mezi vyhlášenými úspěšnými kolektivy za rok 2005 byli: 
Žáci oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Tlumačov za 1. místo v podzimní soutěži – trenéři 
R. Zálešák a O. Hrdina. 
Děvčata kroužku aerobiku Koťata DDM Sluníčko – 1. místo v republikové soutěži v Praze – 
paní H. Hlobilová – vedoucí. 
Oddíl voltiže Tlumačov – za dlouhodobou výbornou reprezentaci na domácích i zahraničních 
soutěžích – vedoucí P. Neprašová a O. Zdařil. 
     V kategorii jednotlivců si ocenění právem odnesla za letošní úspěšnou sezónu ve sportovní 
kulturistice slečna Petra Hánová – trenér pan F. Zálešák. 
     Všem oceněným blahopřejeme! 
 
 
8. – 9. prosinec 
 
   Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice odloučené pracoviště Tlumačov navodil vánoční 
atmosféru akcí Vánoční dílny. Pro konání této akce pořadatelé zvolili prostory malé 
tělocvičny základní školy. Tyto prostory umožnily rozdělení všech stánků do jedné místnosti 
a jejich přehlednost. Připravili řadu nových výtvarných technik, jako je malování na hedvábí, 
výroba gelových svíček, sádrové obrázky, zdobení perníčků, malování baněk a spoustu 
dalších technik. 
     Velký zájem dětí i rodičů, kteří si mohli na místě vyrobit dárečky nebo dekorační 
předměty na blížící se Vánoce, velmi potěšil ty, kteří vánoční akci připravili. 
 
 
9. prosinec 
                           
     V budově KIS se uskutečnil předvánoční koncert žáků, kteří navštěvují hudební kurzy 
pořádané KIS Tlumačov pod vedením manželů Hánových. Rodičů, prarodičům a svým 
kamarádům předvedli malí hudebníci, co se za krátkou dobu naučili na klavír, housle a flétnu. 
A bylo se na co dívat a především co poslouchat. 
 
 
11. prosinec 
                                                                     
     V tlumačovském kostele sv. Martina se uskutečnil koncert vážné hudby. Orchestr 
IUVENTUS MISICA složený z žáků Lidové školy umění Kroměříž a studentů Konzervatoře 
Vejvanovského Kroměříž přednesl velmi líbivý program autorů J. Sibelia, E. Griega a  



J. Haydna. Pod taktovkou profesora Konzervatoře Kroměříž M. Bubeníčka se představilo 
40členné hudební těleso. Členkou orchestru je i žákyně tlumačovské školy Romana Ředinová, 
která hrála na housle. Koncert u přítomných posluchačů navodil příjemnou předvánoční 
atmosféru. 
  
  
14. prosinec 
      
     Své 100leté narozeniny oslavila v kruhu rodiny paní Jarmila Smyčková z Nádražní 
ulice. Popřát hodně zdraví do dalších let přišel pan starosta obce Ing. J. Ševela, místostarosta 
Mgr. R. Huráň, členka zastupitelstva paní N. Bednaříková, matrikářka paní L. Vránová. 
V zastoupení ministra práce a sociálních věcí pana Škromacha přišla s přáním a osobním 
dopisem od pana ministra pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín paní 
Prokopová. Blahopřejeme! 
 
 
24. prosinec 
 
     Ve 20 hodin byla v místním kostele svatého Martina sloužena „p ůlnoční mše“  k narození 
Páně. 
 
 
30. prosinec 
 
     V noci a přes den vydatně sněžilo. Napadlo 35 cm sněhu, přesto ulice v Tlumačově byly 
díky pracovníkům údržby obecního úřadu protažené a tedy sjízdné, i když museli se svou 
technikou projíždět několikrát za den. 
 
 
 
Závěrem slovo starosty 
 
     Vážení spoluobčané, blíží se konec letošního roku a s ním bývá spojené i bilancování 
uplynulého období. Tak, jak rok 2004 jsem si dovolil nazvat rokem změn a rozvoje, tak si 
troufám označit rok 2005 – rokem zaměřeným na mládež a rozvoj obce. Toto tvrzení můžu 
doložit několika zásadními událostmi, které v dlouhodobém horizontu mohou zajistit 
podmínky pro rozvoj naší obce: 
- finanční podpora z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v celkové výši 11,5 miliónů 
korun na realizaci rekonstrukce bývalé mateřské školy na náměstí Komenského na 
Regionální, vzdělávací, kulturní a i formační centrum mikroregionu Jižní Haná                                            
- provedení druhé etapy rekonstrukce a stavebních úprav v rámci objektu MŠ U Trojice, 
kterou od minulého roku využívají děti se specifickými potřebami 
- vybudování multifunkčního hřiště o rozměrech 42 x 22 metrů s umělým povrchem v areálu 
základní školy 
- realizace dětského koutku pro nejmenší v ulici Sokolské 
- schválení změny č. 6 Územního plánu obce Tlumačov, která mimo jiné řeší vytvoření 36 ha 
plochy pro podnikání a průmysl v lokalitě Slivotín a v lokalitě u cementárny určuje využití 
pozemků o výměře  1 ha pro stavbu devíti rodinných domů. V této lokalitě jsou již provedeny 
inženýrské sítě – vodovod a kanalizace. 



     Vše, co se dělá v rámci obce – to se dělá především pro lidi – pro občany obce. Jsem 
hluboce přesvědčen, že jedinec mnoho nezmůže a vždy záleží na kvalitní práci celého týmu, 
souboru či skupiny. V tomto duchu bych chtěl v souvislosti se závěrem letošního roku 
poděkovat pracovníkům obecního úřadu, členům zastupitelstva a rady obce za odvedenou 
práci. 
     Všem občanům přeji v novém roce 2006 hodně zdraví a osobní pohody. 
 
                                                                                      Ing. Jaroslav Ševela 
                                                                                      starosta obce  
 
 
 
 
 
 
Počasí 
 
         Začátek měsíce nás provázelo suché počasí s teplotami kolem bodu mrazu. V období 
Vánoc se objevil sníh, ale bylo ho stále málo. Teprve ke konci roku začalo vydatně sněžit. 
Napadlo až 35 cm sněhu. Teploty zůstaly pod bodem mrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       _________________________________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    



Zpráva matriky                                                                                           
 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12 2005 
                                                                              2 429 
Počet mužů                                                            1 221 
Počet žen                                                               1 208 
Průměrný věk obyvatelstva                                        40,2 
Průměrný věk mužů                                                   38,7 
Průměrný věk žen                                                      41,7 
Počet narozených dětí                                                23 
Počet zemřelých                                                         25 
Počet přihlášených k pobytu 2005                             55 
Počet přihlášených k pobytu 2004                             63 
Počet uzavřených sňatků v Tlumačově                        6 – ani jeden církevní 
Počet uzavřených sňatků mimo Tlumačov                 14 
 
 
 
Významná životní jubilea 
 
90 let      Sukaná Marie 
90 let      Stašek Vladimír 
90 let      Garčicová Růžena 
91 let      Miklík Karel 
91 let      Sácký Matěj 
91 let      Moláková Anděla 
93 let      Krpcová Anežka 
95 let      Zapletalová Vojtěška 
95 let      Horká Marie 
100 let    Dorotíková Františka – nejstarší občanka 
100 let    Smyčková Jarmila 
 
 
Zlatou svatbu oslavili 
 
Manželé Olga a Zdeněk Ředinovi 
 
Manželé Jarmila a Ladislav Čadovi 
 
Manželé Olga (roz. Straková) a Josef Fiantovi 
 
 
 
U 53 občanů byla provedena osobní návštěva v rámci významných životních výročí.  
224 občanům bylo zasláno písemné blahopřání. 
 
 
 
                               ____________________________________________ 
                                                                                                                      



Zpráva Obecní policie Tlumačov                                                                             
 
     V roce 2005 řešeno proti přestupkovému zákonu č. 200/90 Sb. v platném znění, proti 
obecně závazným vyhláškám: 
6 přestupků proti majetku ( § 50 ) 
4 přestupky proti občanskému soužití ( §49 ) 
11 přestupků OZV – upozornění na úklid sněhu a náledí 
3 přestupky proti OZV – podomní prodej 
20 přestupků proti OZV – o poplatcích ( většinou ze psů ) 
4 přestupky proti OZV – vraky vozidel 
21 přestupek proti OZV – volně pobíhající psi 
2 přestupky proti OZV – pálení odpadu 
5 přestupků proti OZV – černé skládky 
19 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
3 přestupky předány k řešení správnímu a přestupkovému odboru 
1 trestný čin, zadržen jeden pachatel 
Jiné: 
13 zpráv pro potřeby soudu a Policie ČR 
2x nález kola, vráceno majiteli 
26x řešeny drobnější přestupky dětí ( řešeno s rodiči ) 
Různá činnost: 
Kontroly hracích automatů, asistence při haváriích a nehodách aut, dohled na přechody pro 
chodce, různé nálezy, doručení dodejek do vlastních rukou. Dobrá spolupráce s Policií České 
republiky. 
 
 
                                      ______________________________________ 
 
 
Metalšrot Tlumačov 
 
     Rok 2005 lze charakterizovat jako rok zvýšených požadavků odběratelů po upraveném 
železném šrotu, poptávkou čínských obchodníků právě po těchto materiálech a tím i enormní 
nárůst cen. Tento rok společnost zpracovala více jak 71 tisíc tun materiálu. Z výše uvedeného 
objemu zpracovaného materiálu vyplynula celková výše výkonů z hlavní výrobní činnosti 314 
miliónů Kč. Hospodářský výsledek umožnil vyplatit akcionářům dividenda za rok 2004 ve 
výši 9,9 miliónů Kč. V současné době zaměstnává Metalšrot 100 pracovníků. 
 
 
 
Dura – Line CT s.r.o. 
 
     Společnost Dura – Line CT s.r.o. je v současné době vlastněna americkou investiční 
společností Sun Capital. Kalendářní rok 2005 byl pro společnost rokem výrazných 
změn.Zaznamenal investice spojené se změnami výrobního sortimentu do tak zvaných 
mikrosystémů. Mikrotrubičky prorazily na západoevropské telekomunikační trhy. Tržby tak 
dosáhly výše 158 miliónů Kč a byly zabezpečeny z 95 % exportem. V tomto roce společnost 
nabídla pracovní příležitost 35 lidem. 
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     V průběhu tohoto roku odkoupila firma sousední pozemek o výměře cca 500metrů 
čtverečních s možností dalšího využití pro růst firmy. Přes silný tlak konkurence z východní 
Asie se podařilo zvýšit výrobu o 7 % a najít nové trhy ve Francii a Kanadě. Firma 
zaměstnávala v tomto roce 43 zaměstnance, z toho 14 je z Tlumačova. 
 
 
 
Firma Lesnictví Kohoutek 
 
     Cílem a snahou firmy je poskytovat služby a provádět odborné lesnické práce, které 
provádíme našimi zaměstnanci z Tlumačova a blízkého okolí. Firma má k dispozici odvozní 
lesní soupravu Tatra T – 815 s hydraulickou rukou, 2 nákladní automobily s kontejnery na 
odvoz štípaného dříví, nový štípací stroj na výrobu polínek dovezený z Rakouska, motorové 
pily. Jako hlavní výrobní zázemí je v provozu manipulační sklad dřeva u nádraží. Tento 
pozemek firma odkoupila v závěru roku 2005 od obce a postavila zde novou ocelovou halu na 
uskladnění strojů. Naše firma má na starosti lesy obce Tlumačov o výměře 5,64 ha. Vzniklo 
také nové biocentrum v Zástruží o výměře cca 3,5 ha. 
 
 
 
Zemský hřebčinec Tlumačov s.p. 
 
     Zemský hřebčinec Tlumačov s.p. obhospodařuje 120,53 ha orné půdy, 142,72 ha pastvin a 
luk, 7,17 ha sadů a zahrad. Koncepční záměr v jubilejním roce ZH vychází za zkušeností a 
tradice, kterou tento podnik má. Koncepce respektuje šlechtitelské programy jednotlivých 
plemen koní, ztotožňuje se s vypracovanými plány a vizemi rozvoje chovu koní. 
     V roce 2005, kdy uplynulo 80 let od založení hřebčince, se vedení podniku soustředilo na 
tyto úkoly, které budou v dalších letech prohlubovány: 

- zabezpečení plemenitby v chovu koní přirozenou plemenitbou 
- zajištění stability plemenitby 
- provádění rané testace hřebečků ( 6 měsíců až 3 roky ) 
- provádění testace chladnokrevných hřebců a zkoušek výkonnosti 
- propagace chovu koní pro chovatelskou i laickou veřejnost 
-    provádění chovatelských přehlídek 
- zajištění chovu hříbat z domácího chovu 

Chod hřebčince v roce 2005 zajišťovali 33 zaměstnanci. 
 
 
 
Základní škola Tlumačov 
 
     Ve školní roce 2004 –2005 navštěvoval školu 201 žák. Vzdělávacím programem byla 
Základní škola. Skutečnost školního roku 2004 – 2005 potvrdila prognostickou úvahu 
dvouletého časového horizontu, která umožňuje mírný pokles počtu žáků školy o 7,84%. 
Údaje o pracovnících školy: 
 Pedagogičtí pracovníci – 17  
Správní zaměstnanci – 6 
Zaměstnanci školní jídelny – 6; ve školní jídelně se připravuje 60 –70 celodenních stravování  
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pro děti mateřské školy, 25 – 30 obědů pro zaměstnance školy, 130 –140 obědů pro žáky 
školy a 90 – 100 obědů pro cizím strávníky ( dům pečovatelské služby, zaměstnanci mateřské 
školy, důchodci ). 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání: 
Celkový počet žáků – 201 
Prospěli s vyznamenáním – 93 žáci 
Prospělo – 107 žáků 
Neprospěl – 1 žák 
Napomenutí třídního učitele – 68 žáků 
Důtka třídního učitele – 36 žáků 
Důtka ředitele školy – 26 žáků 
II. stupeň z chování  - 7 žáků 
III. stupeň z chování – 2 žáci  
 
Olympiády 
Olympiáda z jazyka českého – školní kolo – 17 žáků 
Olympiáda z jazyka anglického – školní kolo – 11 žáků, okrskové kolo – 2 žáci 
Olympiáda z jazyka německého – školní kolo – 12 žáků 
Biologická olympiáda – školní kolo –5 žáků 
Chemická olympiáda – školní kolo – 3 žáci  
Pythagoriáda – školní kolo  - 36 žáků, okrskové kolo – 2 žáci 
 
Soutěže 
Sportovní – školní kolo 125 žáků, okrskové kolo – 32 žáků, okresní kolo – 12 žáků 
Přírodovědné a technicky zaměřené – školní kolo 156 žáků, okrskové kolo – 7 žáků 
Umělecké – školní kolo 42 žáci, okrskové kolo –2 žáci, okresní kolo 2 žáci 
Společenskovědní – školní kolo  61 žák. 
     Školní rok 2004 – 2005 lze z pohledu provozního hodnotit jako rok přínosný a v mnoha 
ohledech do další práce motivující. Prohloubila se spolupráce se zřizovatelem při řešení řady, 
nejen technických problémů. Na druhou stranu hodnocení vzdělávací části práce školy je 
poněkud rozpačitější. Bohužel stále výrazněji  se ve škole profiluje trend k průměrnosti a 
naopak odklon od soustavné cílevědomé snahy „něco dokázat“. Neznamená to, že by na naší 
škole nebyli ambiciózní, svědomití, pracovití a spolehliví žáci, ale je jich dnes bohužel 
menšina. 
     Nejvýznamnějším úkolem do následujícího období bude stabilizace počtu žáků ve škole a 
perspektivní obměna kolektivu pedagogických pracovníků skupinou aprobačně vyhovující 
podmínkám „venkovské školy“. 
 
 
 
Farnost Tlumačov 
    
     V letošním roce byla pořízena nová mříž na boční dveře kostela svatého Martina, kterou 
zhotovil pan Roman Vrána z Tlumačova. Díky tomu bude kostel přirozeně větrán i ve dnech, 
kdy nejsou bohoslužby, a tím je umožněn pohled do interiéru kostela. V zimním období se na 
místo mříží osadily dřevěné dveře, které vyrobil pan J Velísek  z Machové. 
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    Letos bylo v tlumačovské farnosti provedeno 6 křtů, 2 přijímání, 11 pohřbů, z toho 7 do 
země a 4 kremace. Církevní sňatek žádný. Nedělních mší, které sloužil páter Vavřinec Černý, 
bylo ve farním kostele 53, obvyklá návštěva  asi 100 věřících. 14 dětí navštěvovalo výuku 
náboženství. 
 
 
 
Historický spolek Tlumačov 
 
     V roce 2005 se spolek prezentoval několika akcemi. Především to bylo zhotovování 
tlumačovských krojů, které byly předvedeny a vysvěceny na Hanáckém dnu, jehož součástí 
byla i výstava historických zemědělských strojů a nářadí. Další akcí bylo přemístění 
památníku Osvobození půdy. 
     Předseda Historického spolku pan Miroslav Skopal – Procházka st. zpracoval pojednání o 
stavu křížů a památek v obci Tlumačov spolu s fotodokumentací. 
     V průběhu roku spolek zakoupil část italské legionářské uniformy, kterou vlastnil legionář 
pan Šumbera. K uniformě patřily i čtyři kusy medailí. Dále bylo odkoupeno od pana Otevřela 
pět zemědělských strojů. 
 
 
 
Myslivecké sdružení Tlumačov 
 
     Myslivecké sdružení Tlumačov provozuje myslivost na pronajaté honitbě Honebním 
společenstvem od roku 1993. Výměra honitby je 819,86 hektarů. Sdružení má 12 členů. Tito 
se starají o 10 zásypů, 6 velkých krmelců, 6 malých krmelců, soliska a posedy. Od roku 1997 
se v Tlumačově neloví ani bažanti ani zajíci. V zimním období myslivci dle potřeby zvěř 
přikrmují senem, ovsem, ječmenem, pšenicí, kukuřicí a předkládají zvěři léčebná krmiva a 
sůl. V dalším roce myslivci chtějí provést výsadbu stromků v remízku Ořech a další práce ve 
prospěch obce a přírody v Tlumačově. Kontaktní osobou tlumačovských myslivců je pan  
J.Kohoutek. 
 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov 
 
     Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov má celkem 57 členů, z toho 29 mužů, 10 žen a 18 
členů z řad mládeže. 
     Rok 2005 byl pojat v rámci oslav 120. výročí založení hasičského sboru a od toho se 
odvíjela také jejich činnost. V plné míře proto probíhaly přípravy na oslavu. I přes určité 
problémy se hasiči dopracovali až k samotnému finále. Byl to 16. červenec, kdy za hojné 
účasti našich spoluobčanů, představitelů obce a zástupců okolních SDH proběhla oslava 120. 
výročí založení hasičského sboru. 
     Samotná jednotka  SDH čítá 18 členů, z toho 2 ženy: 
Velitel – Václav Machovský 
Zástupce velitele – Jacek Adaszewski 
Řidiči – strojníci – Milan Žák, Zdeněk Minařík st., Roman Šnajdar 
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Členové – Štefan Hrtús, Tomáš Krčma, Michal Malár, Oto Šnajdr st., Oto Šnajdr ml., Pavel 
Skula, Radek Šedo,Miroslav Šedo, Jan Šnajdr, Josef Zlatuška, Ivana Maťašová, Barbora 
Potůčková. 
     Členové sboru se podíleli na uspořádání Dětského dne, který proběhl v květnu, pomáhali 
s přípravou Hanáckého dne, kde se členové poprvé představili v nových uniformách, dále 
zajišťovali pořadatelskou službu při Barum Rallye, další akcí byl Den Volvo v Otrokovicích 
či Den otevřených dveří benzinové čerpací stanice Robin Oil na Skalách, uspořádání 
Martinské zábavy a rozsvěcení vánočního stromu. Samozřejmě největší část činnosti zabírá 
výcvik a trénink členů sboru. Nedílnou součástí jsou soutěže v požárním sportu. 
     V roce 2005 zasahovali hasiči v těchto případech: 
4. února – požár zahradního altánku u pana Rostislava Kolomazníka, ul.6. května 484 
18. února – požár, vznícení sazí v komíně u pana Josefa Filipa, ul. Masarykova 201 
14. března – vyprošťování uvízlého nákladního vozidla U Trojice 
2. září – čerpání vody ze studny u sokolovny – zvýšená hladina spodní vody 
17. října – požár skládky kovového odpadu a odpadních produktů , Metalšrot Tlumačov a.s. 
11. listopadu – požár rodinného domu paní Heleny Petrové, ul. Dolní 365       
V roce 2005 bylo členy odpracováno 1025 hodin. 
 
 
 
Místní organizace Moravského rybářského svazu Kvasice – Tlumačov 
 
     V roce 2005 bylo v rybářských kroužcích MO MRS Kvasice, do něhož patří i tlumačovští 
rybáři, 33 zapsaných mladých rybářů – 14 z Kvasic a 19 z Tlumačova. V kroužcích mladí 
rybáři pracují podle celoročního plánu. Základním požadavkem je naučit děti a mládež 
sportovnímu rybolovu, vztahu k přírodě, živým tvorům, kamarádství. Mladí rybáři se 
seznamovali s právy a povinnostmi rybářů, s chováním při lovu, významem vody pro život 
rostlin a živočichů, rybolovnou technikou, praktickým poznáváním nejběžnějších druhů ryb, 
vodních rostlin a živočichů. Praktická činnost byla zaměřena na rybolovnou techniku, 
rybářské uzlování, sestavování udice na položenou, plavnou i přívlač. Rybářský kroužek je 
ukončen zpracováním a vyhodnocením testů. Součástí práce kroužku je i brigádnická činnost. 
Po splnění výše uvedených kritérií byly mladým rybářům předány členské legitimace a 
povolenky k rybolovu. Vedoucím mladých rybářů je pan Ladislav Srovnal ml. 
     V měsíci květnu byly uspořádány závody mladých rybářů za účasti 24 rybářů. Vítězem 
kategorie kapr se stal Lukáš Válek z Tlumačova, který ulovil kapra o délce 48 cm. 
A nyní naše „nej“: 
Nejvíce docházek k vodě – pan Zdeněk Machovský (168x) a pan Milan Bráník (155x) 
Nejvíce candátů ulovil pan Petr Bomer – 14 ks – 32 kg 
Nejdelšího úhoře ulovil pan Petr Bomer – 86 cm 
Největší štiku ulovil pan Pavel Zaoral – 98 cm – 10 kg 
Největšího bolena ulovil pan Petr Bomer – 82 cm – 4,1 kg 
Nejvíce ryb – kaprů – u mládežníků ulovil Radek Zálešák – 6 ks 
     Pro mladé rybáře byly uspořádány tři rybářské závody. Vítězové obdrželi velmi hodnotné 
ceny, které byly zakoupen z dotací obcí Kvasice a Tlumačov. 
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Český zahrádkářský svaz Tlumačov 
 
     Během roku 2005 bylo v místní pálenici vypáleno 821q kvasu a vypáleno 8 757 litrů 
pálenky. Byly rozdrceny celkem 3 tuny jablek a vylisováno 2 138 litrů šťávy. 
     Byly provedeny dvě přednášky na téma Pěstování zeleniny v lokalitě Tlumačov a 
Aranžování a vazba na Vánoce. Byly uskutečněny tři zájezdy – Telč, Jesenicko a Ostrava. 
V tomto roce byl zakoupen nový drtič na ovoce a štěpkovač na drcení haluzí. 
Organizace má 103 členy. 
     Na ukončení kalendářního roku bylo organizací uspořádáno Mikulášské odpoledne 
v restauraci Černý kůň. Zúčastnilo se 56 členů. 
 
 
 
Oddíl odbíjené TJ Sokol Tlumačov 
 
     Předsedou oddílu je Mgr. R. Huráň, členy výboru pan M. Batoušek a paní H.Janoštíková. 
Oddíl má 30 členů, z toho polovinu tvoří mládež. Dospělí se účastní pouze turnajů, vesměs 
smíšených družstev. Letos se takto zúčastnili tří turnajů, největším úspěchem bylo vítězství na 
mezinárodním turnaji mixů na Žlutavách, kde Tlumačov zvítězil mezi devíti účastníky. 
     Trenérem mládeže je pan M. Batoušek, hrát  odbíjenou chodí kolem 15 chlapců a dívek ze 
7. – 9. třídy ZŠ a několik starších, kteří navštěvují SŠ a učiliště. Pro mládež byly uspořádány 
dva turnaje a v prosinci volejbalové odpoledne, kde si mohli přijít zahrát všichni zájemci o 
volejbal – děti , rodiče, veřejnost. 
     V létě se hraje plážový volejbal na soukromém pozemku a i zde je po celé léto živo. Od 
léta tohoto roku se dá hrát odbíjená na dvou hřištích nového sportoviště za základní školou. 
Podmínky pro tento sport jsou v obci příznivé, ale chybí trenéři a dlouhodobý zájem mládeže. 
     Od roku 1986 stále udržujeme sportovní kontakty s přátelským volejbalovým klubem TV 
Idstein ( město nedaleko Frankfurtu nad Mohanem ). Letos se však žádné sportovní a 
společenské setkání neudálo, ale uskuteční se až v květnu příštího roku. 
 
 
 
Sport pro všechny při TJ Sokol Tlumačov 
 
     Činnost oddílu řídí sedmičlenný výbor, který zajišťoval v tomto roce pravidelná cvičení 
všech složek členské základny. Tato členská základna má 94 členy, z toho 7 mužů, 65 žen, 12 
žáků a 10 dětí. 
     V měsíci březnu se oddíly rodiče a děti a žáci 1. a 2. t řídy zúčastnili v Otrokovicích 
regionálního přeboru ve sportovní gymnastice. V květnu proběhla v Kvítkovicích soutěž pro 
rodiče a děti v lehké atletice, které se naši rodiče s dětmi zúčastnili.. Soutěžili ve stejné 
disciplíně i žáci. V témž měsíci proběhlo krajské kolo v lehké atletice v Uherském Brodě. 
V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístil Vladimír Hána a v kategorii starších 
žáků obsadil Josef Zbořil druhé místo. 
     Členové výboru zorganizovali v červnu lanové hry pro rodiče s dětmi a pro žáky orientační 
závod v přírodě Medvědí stezka.Byl uspořádán zájezd do plaveckého bazénu v Holešově. 
V létě bylo uskutečněno táborové posezení a v prosinci tradiční vánoční besídka. 
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Zapsal kronikář obce Mgr. Jiřina Rýdlová dne 30. dubna 2006. 
 
                                                                       Mgr. J. Rýdlová v.r. 
 
 
Potvrzuji: Ing Jaroslav Ševela v.r. 
 
 
                                                                Razítko Obec Tlumačov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          


