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     V lednu nás zastihly silné mrazy až –25°C a sněhová pokrývka trvala 54 dny, což byl 
40letý rekord. Ještě začátkem března vydatně sněžilo. Letos byla zima nejdelší za posledních 
24 let, ale zároveň jsme zažívali jeden z nejteplejších roků za posledních 30 let. 
 
 
 
 
     Konec března a začátek dubna postihla velkou část naší vlasti velká povodeň, která se 
nevyhnula ani Tlumačovu. 
 
 
 
 
     Ptačí chřipka, která straší celou Evropu, dorazila také k nám. První případ zaznamenali 
lékaři v jižních Čechách. 
 
 
 
 
     Česká republika v době od červnových voleb do konce kalendářního roku neměla stabilní 
vládu. 
 
 
 
 
     Na českých silnicích se začal uplatňovat nový zákon o silničním provozu. Tzv. bodový 
systém byl předmětem rozepří. Jeho příznivci si slibují, že pomůže snížit úmrtnost na našich 
silnicích. 
 
 
 
  
     Českou politickou scénou otřásají korupční aféry. 
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L E D E N 
 
 

Jaký leden doJaký leden doJaký leden doJaký leden do zimy, taký červenec do horka zimy, taký červenec do horka zimy, taký červenec do horka zimy, taký červenec do horka    
 
 
 
1.leden 
 
     Začal nový rok 2006. Je neděle Nový rok 2006 . Obloha je zatažená, teplota  + 3° C – prší. 
Sněhová pokrývka 15 cm. 
 
 
7. leden 
 
     Sdružení Česká katolická charita pořádala Tříkrálovou sbírku 2006. Tříkrálové 
koledování je tento rok již po sedmé. Dnes jsou pestré skupinky koledníků samozřejmě 
očekávány i u nás doma, v tlumačovských domácnostech. Do Tříkrálové sbírky se angažovalo 
9 měst a obcí. V Tlumačově koledovalo 12 skupinek tj. 48 koledníků. Celkem se vybrala 
částka 540.849.- Kč, z toho v Tlumačově  38.844.- Kč. 
     Děkujeme všem, kteří se jakoukoliv finanční částkou podíleli na zdárném průběhu 
Tříkrálové sbírky. 
 
 
10. leden 
 
     Dnešního dne byla spuštěna nová internetová prezentace obce Tlumačov na adrese 
www.tlumacov.cz. Správce sítě www Ing. Jan Rýdel původní stránky podstatně změnil. 
Jedním z důvodů bylo to, že od. 1. ledna 2006 vstoupil v platnost nový Správní řád, který 
ukládá správním orgánům zveřejňovat úřední desky. Nové stránky nabízejí zavedení tzv. 
redakčního systému (určení pracovníci obecního úřadu mohou přímo na web vyvěšovat 
informace), zřízení elektronické podatelny a služby zasílání zpráv na e-mail. 
     Tlumačovské internetové stránky byly přihlášeny do celostátní soutěže Zlatý erb 2006 o 
nejlepší internetové stránky měst a obcí. 
 
 
18. leden 
 
     Obecní úřad zakoupil stroj na úpravu komunikací . Poprvé se v naší obci začínají solit 
vozovky v případě náledí. 
 
 
19. leden 
 
     Ve sklepě rodinného domu Novosadových na ulici Masarykova č.p. 333 vypukl požár. 
Zasahovala Otrokovická zásahová jednotka Zlínského kraje a jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Tlumačov. Došlo pouze k materiálním škodám. 



 

 
 
28. leden 
 
     Poslední lednovou sobotu se v Tlumačově konala Karnevalová „šou“ se zpěvákem 
Standou Hložkem, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice odloučené 
pracoviště Tlumačov. 
     Pestrý program, který na sokolovně probíhal, rozhýbal a zvedl za židlí nejen děti, ale také 
jejich rodiče. V sále skotačilo mnoho princezen, čertů, vodníků, berušek a jiných 
pohádkových postaviček. Nechyběly ani školačky z písničky Standy Hložka – Majdalenka, 
Apolenka s Veronikou. Spoustu legrace bylo i při soutěžích na pódiu, kterých se účastnily 
nejen děti, ale také rodiče, kteří se nenechali zahanbit a spolu se Standou Hložkem si 
vyzkoušeli jazykolamy. Písničky Diana a Holky z naší školky vyburcovaly a rozezpívaly 
většinu přítomných. Skvělá atmosféra zpříjemnila sobotní odpoledne všem přítomným. 
 
 
31. leden 
 
     Obec Tlumačov připravuje v lokalitě U Cementárny prodej 9 stavebních pozemků o 
výměře od 740 m čtverečních do 1200 m čtverečních. V současné době jsou v dané lokalitě 
provedeny rozvody kanalizace a vodovodu. Na základě zájmu ze strany kupujících – 
potencionálních stavebníků, je obec připravena v letošním roce vybudovat zbývající část  
základní technické vybavenosti – komunikace, chodníky, protihlukovou stěnu, veřejné 
osvětlení, kabelové rozvody a rozvody plynu. Tímto záměrem je snaha obce Tlumačov 
umožnit stavebníkům zahájit realizaci – stavby rodinných domků v druhé polovině roku 2006 
a v průběhu roku 2007. 
 
 
 
POČASÍPOČASÍPOČASÍPOČASÍ    
 
     1. ledna prší a je +3°C. Od 2. ledna do 5. ledna sněží. Napadlo 48 cm sněhu. Naposled 
napadlo v tomto období tolik sněhu  před 15 lety. Od 9. ledna až do 15. ledna se denní mrazy 
pohybují až k –16°C. Opět začíná sněžit. Ke konci měsíce mrazy v noci klesají na –25°C, přes 
den na –16°C. Sníh dosahuje výšky 57 cm. Konec měsíce – stále silné mrazy, ke kterým se 
přidává silný mrazivý vítr. 
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Ú n o r  
 
 
 

ZZZZ    množství sněhu vmnožství sněhu vmnožství sněhu vmnožství sněhu v    únoru sena mnoho svítá, málo ovsa však a únoru sena mnoho svítá, málo ovsa však a únoru sena mnoho svítá, málo ovsa však a únoru sena mnoho svítá, málo ovsa však a 
málo žita.málo žita.málo žita.málo žita.    
    
    
4. únor 
 
     V sobotu proběhl na sokolovně 3. společenský ples pořádaný Místní organizací KDU – 
ČSL v Tlumačově. Ples zahájila taneční country skupina Banjo Mysločovice. Celý večer 
k tanci a poslechu hrála hudební skupina Largo. 
     Plesu se zúčastnila poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Michaela Šojdrová 
s manželem , poslanec pan Ing. Jan Škopík a senátor Parlamentu České republiky pan Ing. Jiří 
Stodůlka s manželkou.  
     Díky hudebním skupinám, připravenému občerstvení a sponzorům prožili účastníci plesu 
příjemný večer. 
 
 
8. únor 
 
     Na zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen návrh rozpočtu na rok 2006. 
Zde jsou vybrané údaje, které tento rozpočet mimo jiné zahrnuje: 

1. Dokončení rekonstrukce objektu bývalé mateřské školy na náměstí Komenského na 
Regionální vzdělávací, kulturní a informační centrum mikroregionu Jižní Haná. Tento 
projekt je finančně podporován z fondu Evropské unie ve výši 10,5 mil. Kč a ze 
státního rozpočtu 1,05 mil. Kč. Celková cena díla včetně interiéru, audovizuální a 
výpočetní techniky je více jak 13 mil. Kč. 

2. Dokončení dětského hřiště v prostoru nové zahrady mateřské školy – rozsah 0,60 
mil.Kč. 

3. Oprava chodníků a místních komunikací včetně rekonstrukcí chodníku na Masarykově 
ulici, okolí základní školy, Kvasické a Nádražní ulice a před nákupním střediskem a 
restaurací – rozsah 1,05 mil. Kč. 

4. Realizace 4 bezpečných přechodů přes komunikace I/55 – ostrůvky, osvětlení, 
bezbariérový přístup a značení – rozsah 2,25 mil. Kč. 

5. Činnost Kulturního a informačního střediska včetně letního kina, kroniky, 
Tlumačovských novinek – rozsah 1,88 mil. Kč. 

6. Finanční příspěvky pro organizace s činností mládeže - rozsah 0,12 mil. Kč. 
7. Investiční a neinvestiční příspěvky pro základní a mateřskou školu-rozsah 2,55mil.Kč. 
8. Likvidace komunálního odpadu – rozsah 0,90 mil. Kč. 
9.   Výsadba zeleně – rozsah 0,10 mil. Kč.   
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16. únor 
 
     Vzhledem k možnosti tání velké spousty sněhu jak v nížinách, tak i na horách, chtěli být 
představitelé obce připraveni na možnosti záplav. Proto na základě aktuálního počasí a 
v souvislosti s předpovědí počasí, provedl starosta obce cvičné zasedání Povodňové komise 
obce Tlumačov, která se skládá z těchto členů: 
Ing. Jaroslav Ševela – starosta obce a předseda povodňové komise 
Mgr. Rajmund Huráň – místostarosta obce 
Růžena Vaňharová – tajemnice obecního úřadu 
Václav Machovský – velitel jednotky hasičů 
Josef Navrátil – strážník obecní policie 
František Kytlica – strážník obecní policie 
Milan Žák – oddělení údržby, životního prostředí a služeb obecního úřadu 
Michal Veselský – oddělení stavební a majetku obecního úřadu 
     Předmětem jednání povodňové komise bylo zajištění preventivních opatření k ochraně 
před povodněmi. 
 
 
18. únor 
 
     V sobotu odpoledne se uskutečnil v klubu na ulici Zábraní již 3. ročník Tlumačovského 
koštu pálenek. Tak jako v minulých ročnících, tak i letos se o organizaci postarali místní 
zahrádkáři. Do soutěže o nejlepší tlumačovskou pálenku byly dodány 24 vzorky. Hodnotitelé, 
kterých bylo 23, měli nelehkou úlohu vybrat právě tu nejlepší. Mezi vzorky byly převážně 
pálenky z hrušek a jablek. Jen několik vzorků byla „pravá slivovica“ za švestek.. 
Meruňkovice letos chyběla. Zato byla mezi vzorky jedna rarita v podobě pálenky ze 
švestkových povidel. 
     Podle hodnocení „koštujících“ zvítězila pálenka pana Miloše Stokláska, na druhém místě 
se umístila pálenka pana Vladislava Vrtala a třetí příčku obsadila se svou pálenkou paní Věra 
Polášková. Všem umístěným byly předány odměny. 
 
 
21. únor 
 
     Ve 14 hodin byl sledován aktuální stav vodotečí v katastru obce Tlumačov. Díky 
nočnímu vydatnému dešti a pokračujícímu tání sněhu, došlo k mírnému zvýšení vodotečí proti 
obvyklému normálu. Hladiny jsou pravidelně 2x- 3x denně monitorovány pracovníky 
obecního úřadu a strážníky obecní policie. 
 
 
20. – 21. únor 
 
     Pestrý program pro děti z Tlumačova byl připraven v době jarních prázdnin v Domě dětí a 
mládeže Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov. 
     Celkem jedenadvacet dětí se rozhodlo prožít dva dny i s přespáním v tělocvičně místní 
školy. Sešla se „prima“ parta kamarádů, kteří si mimo jiné vyzkoušeli nejen výrobu papíru, 
zdobení papíru, malování hedvábných obrázků, ale také se naučili novou napínavou hru 
s Freeshee.Užili si všichni spoustu legrace při soutěžích, ale také při večerní diskotéce. Moc  
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se všem líbilo nocování v tělocvičně ve spacácích, což bylo takovou malou přípravou na letní 
tábory. 
 
 
27. únor 
 
     V Kulturním klubu obce Tlumačov na ulici Zábraní se uskutečnilo veřejné setkání občanů 
v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku, za účasti členů řídící 
skupiny – představitelů obce Tlumačov – Ing. Jaroslav Ševela starosta, a města Otrokovic – 
náměstek hejtmana a starosta – MVDr. Stanislav Mišák. 
     Projekt je zaměřen na zjištění názoru, stanovisek a potřeb seniorů, zdravotně postižených a 
nezaměstnaných. Veřejného setkání se zúčastnilo 35 občanů, kteří formou diskuse a ankety 
vyhodnotili místní potřeby na sociální služby členěné po cílových skupinách: 
1. Senioři:      a/ opravy a údržba chodníků v obci 
                      b/ domov důchodců 
                      c/ bezbariérová obec 
2. Zdravotně postižení:     a/ bezbariérová obec 
                                            b/ finanční dostupnost služeb 
                                            c/ náhradní péče v době nemoci pečující osoby 
3. Nezaměstnaní:     a/ pracovní příležitost na zkrácený úvazek 
                                 b/ veřejně prospěšné práce 
                                 c/ informovanost o pracovních místech 
     Některé z výše uvedených potřeb byly již druhý den díky úzké spolupráci Řídící skupiny 
projektu realizovány v praxi, jako např. aktuální seznam volných pracovních míst 
evidovaných Úřadem práce Zlín, který je přístupný tlumačovským občanů v budově 
Kulturního a informačního střediska Tlumačov na náměstí Komenského. Zahájení rozhovorů 
na úrovni starostů Tlumačova a Otrokovic a zajištění kapacity pro naše sociálně potřebné 
občany a možné participace obce Tlumačov v rámci připravované výstavby Domova 
důchodců Otrokovice, či možnost pro nezaměstnané pracovat do 50% úvazku a současně 
pobírat podporu z Úřadu práce Zlín. 
     Smyslem tohoto veřejného setkání bylo zjistit a vyhodnotit skutečné místní potřeby a 
náměty občanů, podle kterých bude realizován systém sociálních služeb a zajišťováno jejich 
financování. 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí            
 
     Počátek měsíce je poznamenán opět silnými mrazy se zataženou oblohou. Opět začal padat 
sníh – asi 25 cm. V polovině měsíce začaly teploty stoupat nad bod mrazu – začalo tát. Déšť a 
6°C nad nulou zapříčinilo zvedání hladin v potocích i v řece Moravě. Koncem měsíce opět 
mrazy až –12°C. 
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B ř e z e n 
 
 

Napadlý sníh březnový, oseníčku nehovíNapadlý sníh březnový, oseníčku nehovíNapadlý sníh březnový, oseníčku nehovíNapadlý sníh březnový, oseníčku nehoví 
 
 
 
6. březen 
 
     Tento den se uskutečnil slavnostní večer v Městském divadle Zlín, kde Zlínský kraj 
vyhlásil na základě ankety Sportovec Zlínského kraje 2005, nejúspěšnějšího sportovce 
v kraji za rok 2005 – nové držitele ceny „Zlínská Niké“. A proč o tom píši v naší kronice? 
Čtěte dál a dovíte se! Obec Tlumačov totiž nominovala do této ankety naši úspěšnou 
reprezentantku v kulturistice, slečnu Petru Hanovou – juniorskou mistryni Evropy 2005 a 
bronzovou medailistku z juniorského mistrovství světa 2005. V konkurenci třiceti 
nominovaných jednotlivců v kategorii nejúspěšnější sportovec, byla Petra vyhlášena mezi 
desítkou nejlepších sportovců Zlínského kraje. Toto ocenění je pro Petru jednoznačně velký 
úspěch a ocenění její tréninkové píle, vytrvalosti a úsilí. Současně je to i odměna pro jejího 
trenéra Františka Zálešáka. Blahopřejeme!! 
 
 
10. březen 
 
     Město Otrokovice vyhlašovalo výsledky ankety „Nejlepší sportovec města za rok 2005“. 
Vyhlašování umístěných sportovců v pořadí od desátého do prvního místa mělo napínavý a 
dramatický průběh, zejména pro Petru Hanovou – tlumačovskou občanku, která v této 
anketě obsadila překvapivě 1. místo ! Za velkého potlesku přítomných převzala Petra 
významné ocenění z rukou starosty města Otrokovic MVDr. Stanislava Mišáka. Přítonmi byli 
a první gratulace předali i rodiče Petry, starosta obce Tlumačov Ing. Jaroslav Ševela a 
místostaorsta obce Mgr. Rajmund Huráň. 
     Petře Hanové patří poděkování za vynikající reprezentaci České republiky i obce 
Tlumačova. Zaslouží si uznání nás všech, kteří jí držíme palce a přejeme další skvělé 
výsledky a úspěchy, a to nejen ve sportu, ale i v osobním životě. 
 
 
11. březen 
 
     V prostorách místní sokolovny se uskutečnil již IV. reprezentační ples obce. Přítomným 
celý večer hrála k tanci a poslechu skupina Vega a ve sklípku vyhrávala Velehradská 
cimbálová muzika. Ples zahájil starosta obce Ing. J. Ševela. Na tanečním parketě se kromě 
účastníků plesu objevily se svým vystoupením i děti z Domu dětí a mládeže Sluníčko, které 
vzápětí vystřídali tanečníci z Tlumačova a Sazovic v hanáckých krojích a předvedli Hanáckou 
besedu. 
     Jako vždy byl mezi hosty plesu velký zájem o ceny v bohaté tombole. Ani v letošním roce 
přítomné účastníky ples nezklamal, neboť byl příjemným zpestřením zimního společenského 
života v naší obci. Dík patří nejen pořadatelům, ale i sponzorům. 
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25. březen 
 
     V sobotu se konala aerobiková soutěž skupinové choreografie družstev „O pohár starosty 
obce Tlumačov“ . Soutěže se zúčastnilo 250 soutěžících z celého regionu – Uherského Brodu, 
Veselí nad Moravou, Ostrožské Nové Vsi, Kroměříže, Mysločovic, Kyselovic, Roštína a 
Tlumačova. Bylo předvedeno 28 skladeb ve čtyřech věkových kategoriích. Nejen bezvadné 
sestavy oceňovalo bouřlivým potleskem více jak 300 diváků, ale i nápaditost, kostýmy a 
líčení. Atmosféra v tělocvičně základní školy byla skvělá a všechna družstva vyburcovala ke 
skvělým výkonům. 
     Plnou hlavu starostí a práce s hodnocením a bodováním měla 5 členná porota. Hodnotila 
správné provedení cviků, kostýmy, líčení, choreografii, kontakt s diváky a celkový dojem 
soutěžní skupiny. A jak to vše dopadlo? 
     V kategorii 4- 6 let se umístilo družstvo Tlumačova na 3. místě. V kategorii 7 – 9 letna 2. 
místě a v kategorii 11 – 12 let obsadily tlumačovské děti 2. a 3. místo. 
 
 
27. březen 
 
     S příchodem jarního počasí došlo k vzestupu hladin řek a vodotečí, a tím i k riziku záplav. 
V souvislosti s vyhlášením 2. stupně povodňové aktivity a výšky hladiny řeky Moravy, byla 
svolána Povodňová komise obce Tlumačov. Vzhledem k vzestupu hladiny řeky Moravy o 2 – 
6 cm/hod. se očekává vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Z těchto důvodů  Povodňová 
komise obce Tlumačov vyhlásila pro svůj územní obvod stav pohotovosti a mezi členy 
povodňové komise byly rozděleny úkoly spočívající především v monitorovací službě 
vzestupu hladin Moravy a Mojeny. Rovněž byli obyvatelé informováni místním rozhlasem. 
Ve stavu pohotovosti byla i Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov a pracovníci 
oddělení údržby, životního prostředí a služeb obecního úřadu.Obyvatelé Tlumačova, zejména 
ulic Sportovní a Metlov s napětím a obavami očekávají, jak se události  vyvinou. Mnozí 
z nich, zvláště ti, kteří byli postiženi záplavami, si znovu připomínají rok 1997, kdy jim voda 
vzala majetek a některým dokonce i střechu nad hlavou. Znovu se jim vracejí vzpomínky na 
nepříjemné okamžiky jejich života a v duchu se modlí, aby je znovu něco podobného 
nepotkalo. Ale voda je živel velmi nevyzpytatelný. Příští dny snad napoví víc. 
 
 
28. březen 
 
     V souvislosti se zvyšováním hladiny Mojeny došlo k zaplavení tří dřevěných lávek 
umístěných v lokalitách U Rybníčka a v ulici Sportovní. Tyto dřevěné lávky, pokud by se 
uvolnily, vytvořily by bariéru a tím by se zvedla hladina Mojeny. Členové povodňové komise 
proto rozhodli o odstranění těchto dřevěných lávek, čímž bylo výrazně sníženo možné riziko 
zaplavení přilehlých a okolních nemovitostí. Odstranění lávek provedli místní hasiči a 
členové údržby obecního úřadu pomocí mechanizace – buldobagrem. Toto proběhlo v čase 
mezi 18,45 – 19,30 hod. 
     Tohoto dne došlo k dalšímu zaplavení areálu fotbalového hřiště. Díky včasnému zásahu 
členů klubu a také díky skutečnosti, že nová hospodářská budova byla postavena výše než 
původní (ta vzala zasvé při povodních v roce 1997), byly škody na majetku minimální. 
Nebylo však možné zabránit zaplavení a následnému poškození hrací plochy, na níž  byla 
činnost obnovena až v posledních kolech jarní části soutěže. 
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29. březen 
 
     Dnes v 10 hod. byl na řece Moravě vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity – stav 
ohrožení. Na několika místech v jihozápadní a západní části katastru v lokalitě Baťovského 
lesa došlo k rozlití Mojeny z důvodů vzdutí a nemožnosti odtoků, byť jez v Bělově je dle 
dostupných informací otevřen na maximální úroveň. V lokalitách Ameriky, Kráčiny a Metolv 
dochází k vytváření vodních lagun. Předpokládaná kulminace hladin Moravy, Mojeny a 
Hlavničky se očekává dnes ve večerních hodinách. Občané této oblasti byli vyzváni 
k maximální bdělosti. Vzhledem k vysoké hladině podzemních vod bylo obyvatelům 
doporučeno vyklidit sklepní prostory a také nízko položené místnosti nad hladinou vodoteče. 
 
 
30. březen –13,30 hod. 
 
     Dnes přibližně ve 14,00 hod. se očekává kulminace hladiny řeky Moravy v úseku 
Kroměříž – Otrokovice. V případě, že nedojde k neočekávané klimatické situaci na horním 
toku Moravy, tak by se měla kulminace projevit u nás v Tlumačově zpětným vzdutím Mojeny 
a zvýšením hladin vodních lagun v ulici Sportovní a v ulici Dolní asi o 10 cm. 
     Občané Tlumačova jsou pravidelně informováni o povodňové situaci prostřednictvím 
místního rozhlasu a informační obecní desky. Nejistota a strach z vodního živlu však stále 
trvá. Nejen, že taje, ale začalo opět vydatně pršet. 
 
 
30. březen – 17,30 hod. 
 
     Řeka Morava v úseku mezi Kroměříží a Otrokovicemi kulminovala o dvě hodiny později 
než se předpokládalo. V současné době je setrvalý stav. V 17 hodin dosahovala hladina řeky 
Moravy v Krom ěříži výšky 7 m a průtok byl naměřen vyšší jak 600 krychlových metrů 
za vteřinu.  
     Situaci zaplaveného území katastru obce Tlumačov v ulici Sportovní, v ulici Dolní, na 
Metlově, Amerikách a Kráčin komplikuje to, že Mojena a Hlavnička se vylily ze břehů do 
okolních polí a nemají zajištěn odtok. Naopak Morava stále vhání proud vody do Mojeny, 
čímž se zvětšují vodní laguny a nesnižuje se jejich výška. V průběhu večera a noci bylo 
zajištěno monitorování a kontrola stavu řeky Moravy a okolních vodních ploch. V případě 
zhoršení situace budou občané informováni obvyklým způsobem. 
 
 
31. březen – 9,30 hod. 
 
     Hladina řeky Moravy poklesla o 15 cm..Morava však stále vhání pod Bělovským jezem, 
který je otevřen na maximum, proud vody do koryta Mojeny. Tento protiproud tlačí vodu do 
okolních lagun v ulici Sportovní, Dolní a na Amerikách. Zastavit vlévání Moravy do Mojeny 
může způsobit jen pokles hladiny řeky Moravy o 40 cm. 
 
 
31. březen – 18,00 hod. 
 
     Hladina řeky Moravy u kvasického mostu poklesla o 30 cm. Pod jezem Bělov však 
Morava stále vhání proud vody do koryta Mojeny. V lokalitě U Rybníčka stoupá poměrně 
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intenzivně hladina vodní laguny, která hrozí zaplavením přilehlých rodinných domů. Vody 
z této laguny, která je napájena nekontrolovatelně rozlévající se vodou od Záhlinic, již vtékají 
do štěrkoviště u Kvasic. Pracovníci společnosti Zlínská vodárenská a.s. odebrali vzorky vody. 
Během pozdního večera a noci pokračovalo klesání hladiny řeky Moravy. V nočních 
hodinách opět prší. 
 
 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí 
 
     Během měsíce se teplota pohybovala od –8°C až do 12°C – stále zimní počasí. 5. března 
opět vydatně sněžilo a bylo větrno. Studený, mrazivý vítr s teplotou –6°C sužoval nejen 
obyvatele,kteří s nedočkavostí vyhlíželi jaro,ale i přírodu.  
     První jarní den byla teplota vzduchu +9°C, ale teprve 27. března to bylo +15°C, zmizela 
sněhová pokrývka, která vydržela nepřetržitě 54 dnů!!  Tím byl překonán 40letý rekord. 
Byla to nejdelší zima za posledních 24 let. V posledním březnovém týdnu začalo vydatně 
pršet. První letošní bouřka s krupobitím se přehnala nad Tlumačovem v noci z 26. 3. na 27. 3. 
2006.  
     Vytrvalý déšť a tání sněhu na horách, to vše zapříčinilo, že v naší oblasti byla vyhlášena 
povodňová pohotovost. 
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D u b e n  
 
 
Ať si duben sebelepší bývá, občas ovčákovi hůl zasněžíváAť si duben sebelepší bývá, občas ovčákovi hůl zasněžíváAť si duben sebelepší bývá, občas ovčákovi hůl zasněžíváAť si duben sebelepší bývá, občas ovčákovi hůl zasněžívá 
 
 
 
1. duben – 10,00 hod. 
 
     V lokalitách U Rybníčka, v ulicích Sportovní, Dolní a Metlov jsou zatím zaplaveny 
sklepní a suterénní prostory přibližně 25 rodinných domů a hospodářská stavení, která 
k těmto domům patří. Dále je zaplaveno fotbalové hřiště – v současné době se hladina 
zastavila před fotbalovými kabinami. Na základě současného zvyšování vodní hladiny v řece 
Moravě nelze v nejbližším období očekávat pokles vodních lagun, ba naopak jejich zvýšení. 
 
 
1. duben – 18,00 hod. 
 
     V tuto dobu je situace v oblasti vodních lagun i řeky Moravy stabilizována. Čerpání vody 
ze zaplavených sklepů v této době není účinné. 
 
 
1. duben 
 
     Na tlumačovském webu vyšel článek, jehož obsah je velmi zajímavý, a proto jsem jej 
opsala celý. 
Jak může řeka Morava zaplavit obec, aniž by opustila koryto? 
Zdá se vám titulek poněkud nesmyslný? Před týdnem bych tomu nevěřil a doporučil bych tuto 
záležitost dát jako soutěžní otázku do televizního pořadu „Světové záhady“. 
Od úterý 28. března 2006 jednoznačně mohu podat vysvětlení k této záhadě a dokladem, že 
řeka Morava zaplaví obec, aniž by opustila říční koryto, je obec Tlumačov ve Zlínském kraji. 
Po ničivých povodních realizoval státní podnik Povodí Moravy v letech 1998 – 2003 navýšení 
hrází kolem řeky Moravy, aniž by jakýmkoliv způsobem řešil přítoky této řeky. Svým 
způsobem postavil pro vodu dálnici, ale pozapomněl na příjezdy k ní a odbočky z ní. Tato 
chyba ze strany renomovaných vodohospodářů soustředěných ve státním podniku Povodí 
Moravy způsobila zaplavení obce Tlumačov přes přítoky Moravy – Mojenu a Rusavu. 
Kritická pro naši obec byla skutečnost, že hladina řeky Moravy dosáhla III. stupně povodňové 
aktivity (hladina vyšší jak 600 cm a průtok vyšší jak 478 metrů krychlových za sekundu) a již 
ze severní strany katastru se na Tlumačov rozlévaly Záhlinické rybníky vyplavené vzdutou 
Rusavou a z jižní strany se na obec valil protiproud z ústí Mojeny. Tyto protiproudy napájené 
po dobu hladiny Moravy vyšší jak 6,5 m a při průtoku 600 m krychlových za sekundu 
(měřeno v Kroměříži) vytvořily obrovská jezera. Tyto vodní laguny ohrožovaly v Tlumačově 
čtyři ulice a do 1. dubna (pozor – nejedná se o apríl) byly zatopeny suterénní místnosti a 
sklepy u přibližně 25 rodinných domů včetně hospodářských stavení. Dále bylo zatopeno 
fotbalové hřiště, naštěstí se voda zastavila těsně před fotbalovými kabinami. 
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V nejbližších dnech budeme požadovat po Povodí Moravy,a.s. a Zemědělské 
vodohospodářské správě zajistit opatření, aby Morava nemohla ohrozit obec Tlumačov přes 
své přítoky Mojenu a Rusavu. Navrhujeme osadit na Mojeně a Rusavě před jejich vyústěním 
do Moravy stavidlo a velkokapacitní čerpací stanici, které v případě velké vody (při II. stupni 
povodňové aktivity) zabrání vzdutí těchto vodotečí a čerpadla naopak zajistí přečerpání 
přítoků do Moravy. 
Není přece možné, aby v Tlumačově byla povodeň či záplava způsobená řekou Moravou, aniž 
by se tato řeka vylila z břehů.  
                                                                                         Autor článku 
                                                                                         Ing. Jaroslav Ševela 
                                                                                         starosta obce Tlumačov 
 
 
2. duben – 10,30 hod. 
 
     Hladina řeky Moravy opět v noci stoupla o 10 cm vzhledem k tání sněhu v Jeseníkách a 
tím zvýšila hladiny vodních lagun v ulici Sportovní, Dolní a na Metlově. Členové povodňové 
komise v nejbližších dnech navrhnou Povodí Moravy a Zemědělské vodohospodářské správě 
zajistit taková opatření, aby řeka Morava nemohla ohrozit obec Tlumačov přes své přítoky 
Mojenu a Rusavu. Členové navrhují, aby na Mojeně a Rusavě před jejich vyústěním do 
Moravy bylo osazeno  stavidlo a velkokapacitní čerpací stanice. To by zabránilo v případě 
velké vody vzdutí těchto vodotečí. Čerpadla naopak zajistí přečerpání přítoku do Moravy. 
Tím se umožní regulovat rozliv a zaplavení Baťovského lesa a obce Tlumačov. 
 
 
3. duben 
 
     Už jste slyšeli nebo víte něco o soutěži Zlatý erb? Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Sdružení 
Zlatý erb pod záštitou Ministerstva informatiky České republiky, Ministerstva vnitra České 
republiky a Ministerstva pro místní rozvoj. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně 
Březen – měsíc Internetu. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální správy 
prostřednictvím informačních služeb poskytovaných občanům s využitím internetu. A proč o 
tom vlastně píši? To se dovíte z následujících řádků. 
     3. dubna 2006 byla v Hradci Králové v rámci konference Internet ve státní správě a 
samosprávě završena slavnostním ceremoniálem soutěž Zlatý erb o nejlepší internetové 
stránky měst a obcí pro rok 2006. 
     Do republikového kola byla obec Tlumačov nominována na základě tzv.“divoké karty“, 
protože Zlínský kraj odmítl vyhlásit krajské kolo. V těžké a kvalitní konkurenci vítězů 
ostatních krajských kol ( bylo v nich hodnoceno 484 webových stránek měst a obcí) webové 
stránky obce Tlumačov obstály a odbornou porotou, která hodnotila nominované internetové 
stránky měst a obcí dle několika přísných kritérií, byly vyhodnoceny internetové stránky 
obce Tlumačov jako „nejlepší internetové stránky v České republice pro rok 2006 
v kategorii obcí“!!!  
     Výrazný a zásadní podíl na tomto úspěchu má náš správce a autor internetových stránek 
Ing. Jan Rýdel, letecký inženýr, který správcovství vykonává jako koníčka. 
     Slavnostního předávání se zúčastnili starosta obce Tlumačov Ing. Jaroslav Ševela a 
webmaster Ing. Jan Rýdel, kteří převzali ocenění z rukou generálního ředitele České  
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spořitelny Dr. Heintze Knotzera, náměstka ministra vnitra RNDr. Josefa Postráneckého a Jana 
Savického za Sdružení Zlatý erb. 
     Doma, v Tlumačově, očekávali vítěze na náměstíčku pracovníci obecního úřadu 
s tlumačovským praporem. Hanačka v kroji vítěze uvítala starým českým zvykem – chlebem 
a solí. 

J s m e   n e j l e p š í   v   r e b u b l i c e   !!!!!   .                                                     
 

 
 
3. duben 
 
     V kongresovém sále hotelu Moskva ve Zlíně proběhlo vyhlášení „Ocenění 
pedagogických pracovníků Zlínského kraje“, které se uděluje  za pedagogickou činnost  a 
významný přínos pro výchovu a vzdělání mladé generace. V letošním roce byl mezi 
dvacítkou oceněných i tlumačovský občan, člen zastupitelstva, pedagog, středoškolský 
profesor působící na Gymnázui Otrokovice pan Ing. RNDr. Vojt ěch Drbal, bytem 
Tlumačov, U Trojice 328. 
     Dalším oceněným tentokrát prestižní cenou Salvator 2005 byl další tlumačovský občan 
pan Arnošt Zaoral, bytem Tlumačov, 6. května 720. Cenu získal za dlouholetou činnost a 
práci v azylovém domě Samaritán v Otrokovicích, kde před odchodem do důchodu pracoval 
jako vedoucí a obětavě pomáhal mnoha lidem bez přístřeší. 
     Panu V. Drbalovi i panu A. Zaoralovi k jejich významnému ocenění blahopřejeme! 
 
 
5. duben 
 
     V důsledku klesání hladiny řeky Moravy byl dnes odvolán III. stupeň povodňové aktivity 
na řece Moravě. Tím došlo téměř po sedmi dnech k výraznému poklesu hladin vodních lagun 
a odtokem Mojeny do řeky Moravy. Předpokládá se nadále mírné klesání hladiny. 
     V postižených lokalitách byly rozmístěny kontejnery na záplavový materiál. 
V odpoledních hodinách Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov započala 
s odčerpáváním vody v ulici Sportovní, U Rybníčka a v dalších oblastech. Díky spolupráci se 
Zlínským krajem a Hasičským záchranným sborem Zlín je k dispozici 28 vysoušečů a čistící a 
desinfekční prostředky. Humanitární organizace ADRA vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc 
povodní postiženým obyvatelům naší obce. Město Hulín nabídlo našim fotbalistům své 
fotbalové hřiště pro mistrovská utkání našich družstev. 
 
 
6. duben 
  
     Při plánované návštěvě místostarosty obce Mgr. Rajmunda Huráně a tajemnice paní 
Růženy Vaňharové v Tlumačově u Domažlic převzali od starostky obce dezinfekční a čistící 
prostředky. 
     Občané Tlumačova u Domažlic společně s paní starostkou obce Hanou Hruškovou a 
zastupiteli se koncem března a začátkem dubna velmi intenzívně zajímali o dění v naší obci 
v souvislosti s povodněmi. Občané z chodského Tlumačova svůj vztah k Moravákům vyjádřili 
zorganizováním materiální a hmotné pomoci pro naše občany postižené povodní. 
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     Naši představitelé ihned po návratu z Tlumačova zajistili distribuci mezi občany. 
Tlumačáci , děkujeme!! 
 
 
Škoda způsobená povodní 
     Pro potřebu orgánů státní správy byla odhadnuta celková škoda způsobená povodní ve výši 
10,957 mil. Kč.-, která sestávala především z 31 rodinných domů, které měly zaplaveny 
suterén či sklepní prostory, z 20 zaplavených hospodářských stavení a garáží, ze 
zaplaveného fotbalového hřiště a asfaltové plochy a v neposlední řadě ze zaplavení 330 ha 
zemědělských pozemků. 
     Při eliminaci a odstraňování povodňových škod byla z rozpočtu obce vynaložena částka ve 
výši 100.00 Kč.- a bylo spotřebováno více jak 1100 litrů pohonných hmot. 
     Obci byly poskytnuty finanční a materiálové dary od partnerské obce Tlumačov u 
Domažlic, Charity Zlín, Charity sv. Anežky Otrokovice, ADRY Zlín, ČSSD, společnosti Fun 
Express Brno. Tyto povodňové dary byly rozděleny mezi majitele povodní postižených 
rodinných domů, oddíl kopané a tlumačovské hasiče, kterým za jejich obětavou práci a 
činnost v době povodní a při odstraňování jejich následků patří velké poděkování. 
 
 
16. – 17. duben 
 
     Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. 
 
 
20. duben 
 
     Představitelé naší obce v čele se starostou Ing. J. Ševelou uskutečnili návštěvu v partnerské 
obci Ďanová na Slovensku. Hlavním smyslem tohoto setkání bylo předat občanům srdečné 
pozvání na slavnostní otevření Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního centra 
Mikroregionu Jižní Haná, které se uskuteční 2. září 2006. 
 
 
22. duben 
 
     Ve sportovní hale v Otrokovicích se konalo finále velké soutěže v aerobiku družstev „Děti 
fitness aneb sportem proti drogám“. Přijely zde soutěžit děti ze Zlína, Brna, Olomouce, 
Frýdku-Místku, Kopřivnice, Kyjova, Kroměříže a dalších měst. Naše družstva soutěžila 
v několika kategoriích. 
     Nejmladší kategorie 7 – 9 let byla děvčata se skladbou Květinové děti na 4. místě. 
Kategorie 10 – 13 let – děvčata se skladbou Kouzelní motýli získala místo  to nejcennější – 
1. místo z 23 družstev. Skladba Kuřátka – 7. místo, skladba Crazy Frog – 6. místo. 
     Všichni soutěžící předvedli bezvadné výkony a tímto dokázali, že se děti z Tlumačova ani 
v tak silné konkurenci neztratí. 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí    
     Začátek měsíce byl už konečně bez srážek, ale vůbec nevypadal „jarně“, stále chladno a 
větrno. 5. dubna byl poslední mráz –4°C. Tak jak se táhla dlouhá zima, tak přišlo nečekané 
oteplení v podobě až 26°C ke konci měsíce. 
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K v ě t e n     
    
    
Chladno a večerní mlhy vChladno a večerní mlhy vChladno a večerní mlhy vChladno a večerní mlhy v    máji, hojnost ovoce a sena dajímáji, hojnost ovoce a sena dajímáji, hojnost ovoce a sena dajímáji, hojnost ovoce a sena dají    
 
 
6. květen 
 
     V parku u sokolovny proběhl 7. ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů. 
Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků. Soutěže se zúčastnilo celkem devět 
družstev..Naši žáci se bohužel umístili na předposledním a posledním místě. Pořadí našich 
mladých hasičů bylo ovlivněno trémou z domácího prostředí, poruchou stroje a v neposlední 
řadě i malým počtem nácviků z důvodů povodní. Příště to určitě bude lepší. 
 
 
11. květen 
 
     Proběhla kolaudace mobiliáře zahrady mateřské školy, který byl zrealizován v průběhu 
jarních měsíců letošního roku. Mobiliář zahrnuje přístřešek s pergolou, houpačky, průlezky, 
kolotoče, pískoviště a lavičky. Celkové finanční náklady přesáhl 1 milion korun a byly plně 
hrazeny z rozpočtu obce. Věřím, že děti budou s novým prostředím zcela spokojeny. 
 
 
17. květen 
 
     V odpoledních hodinách vypukl v areálu a.s. Metalšrot požár. Na místo vyjela Jednotka 
profesionálních hasičů z Otrokovic, ke kterým se přidaly jednotky našeho sboru dobrovolných 
hasičů a hasiči z Kvasic. 
     Požár zachvátil 6 metrů vysokou hromadu drceného gumového odpadu z pneumatik. 
Hasiči postupně požár lokalizovali a zabránili jeho dalšímu šíření. Požár byl uhašen pěnou. 
Ani při požáru ani při zásahu nebyl nikdo zraněn. Vlivem příznivého větru byl hustý kouř 
unášen mimo obytnou zástavbu. 
 
 
19. květen 
 
     Uskutečnila se kolaudace zrekonstruovaného objektu bývalé mateřské školy na 
náměstí Komenského. Rekonstrukce objektu na Regionální vzdělávací, kulturní a informační 
centrum Mikroregionu Jižní Haná se uskutečnila v době od 15. 8. 2005 do 30. 4. 2006 
v celkovém nákladu 11 mil. 410 tisíc Kč. Akce byla mimo vlastních zdrojů z rozpočtu obce 
financována z fondů Evropské unie ve výši 10,545 mil Kč a  dotací ze státního rozpočtu ve 
výši 1,055 mil. Kč. Zprovoznění a slavnostní otevření této instituce , pro tlumačovské občany 
určitě zajímavé, se plánuje na 2. září 2006. Již teď se těšíme na nové a moderní prostory, které 
v Tlumačově chyběly. 
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22. květen 
 
     V rámci předvolební agitace navštívil Tlumačov místopředseda Vlády České republiky, 
ministr práce a sociálních věcí a člen České strany sociálně demokratické pan Zdeněk 
Škromach. Do Tlumačova přijel se svými stranickými kolegy v anglickém červeném 
dvouposchoďovém autobuse, který věnoval ČSSD britský premiér Tony Blair. Při této 
příležitosti předal ministr Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov povodňový dar ve výši 
50.000 Kč. Částka, která byla našim hasičům věnována ČSSD bude použita na nákup 
záchranného člunu pro tlumačovské hasiče.. Dar z rukou ministra Z. Škromacha převzal 
místostarosta obce Mgr. R. Huráň společně se členy SDH Tlumačov. 
 
 
23. květen 
 
     Děti z naší obce spolu s některými rodiči a pracovnicemi Domu dětí a mládeže Sluníčko se 
zúčastnily soutěže v aerobiku „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ na celorepublikovém 
finále v Praze. 
     V kategorii 10 – 11,5 let jsme měli zastoupení v sestavě Kouzelní motýli, která získala 
v Otrokovicích první místo. Zde však děvčata skončila nečekaně na 10. místě ze 14. To však 
nebylo to nejhorší. Když děvčata čekala na vyhodnocení, čtení umístění od posledního místa 
jim pořád dávalo naději na dobré umístění. Když družstvo Kouzelných motýlů nečetli ani na 
čtvrtém místě, chtěla se děvčata rozběhnout na stupně vítězů. Jaké však bylo jejich 
překvapení, když je moderátor nevyzval. Co se stalo? Zapomněli je přečíst … Zklamání 
děvčat bylo veliké a to je ještě čekalo poslední vystoupení v hromadné kategorii, ve které 
soutěžilo 17 družstev v rozmezí 4 – 18 let. Tlumačovská sestava Kuřátek obsadila krásné a 
zasloužené 2. místo. Blahopřejeme! 
 
 
26. květen 
 
     Tlumačovští volejbalisté sehráli v místní tělocvičně přátelská utkání s odbíjenkáři 
z německého TV Idstein, městečka, které se nachází nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Šlo 
již v pořadí o 20. měření sil. První vzájemné utkání bylo sehráno již v roce 1986. Tradici 
společných setkání volejbalistů Idsteinu, Tlumačova a Kvasic založil před zmiňovanými 20 
lety kvasický rodák , funkcionář klubu TV Idstein, pan Ivo Sedláček. 
     I když domácí – muži, ženy a junioři – nebyli tentokrát příliš úspěšní, hrál se pohledný a 
dramatický volejbal. Závěr sportovního setkání patřil přátelským mix zápasům, kde nešlo ani 
tak o výsledek, jako o dobrý pocit z pohybu a propagaci odbíjené. 
 
 
27. květen 
 
     V sobotu se uskutečnil v naší obci II. hanácký den. Počasí ráno nasvědčovalo tomu, že 
tento den proprší. Ale zřejmě bohaté a barevné hanácké kroje přesvědčily sv. Petra o tom, že 
by bylo škoda je nechat zmoknout , a tak stáhl mraky z oblohy a poslal slunce, aby zhlédlo 
tuto překrásnou podívanou. 
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     Jako tradičně byl II. hanácký den zahájen krojovaným průvodem v čele s krojovanou 
Hanačkou – Kateřinou Královou a krojovaným Hanákem – Ondřejem Mamicou na koních. 
Průvod se ubíral ulicí Nádražní a Sokolskou k letnímu kinu, kde probíhal hlavní program 
Hanáckého dne. Zahájení provedl starosta obce Tlumačov Ing. J. Ševela v hanáckém kroji. 
Diváky provázela programem „teta“ Jitka Fialová v tlumačovské hanáčtině. Přítomní 
návštěvníci mohli zhlédnout taneční i pěvecká vystoupení folklórních souborů Olešnice 
z Doloplaz, Cholinky z Cholinky, souboru Haná z Přerova, mužského pěveckého sboru 
Hlahol z Mysločovic, Ječmínka z Mysločovic a souboru Výbor pro udržování tradic ze 
Sazovic. A samozřejmě, že nemohlo chybět i taneční a pěvecké vystoupení dětí z tlumačovské 
školy. 
    Překvapením bylo vystoupení našich přátel z chodského Tlumačova, kteří přijali naše 
pozvání v rámci družby mezi oběma obcemi. Zazpívali, zatančili po chodsku, a jak jinak, než 
v chodských krojích. Jejich vystoupení zanechalo v přítomných divácích nesmazatelný 
zážitek, o čemž svědčil bouřlivý, srdečný a dlouhotrvající potlesk. 
     Během přestávek mezi jednotlivými vystoupeními hrála dechová hudba Hanačka Břest. 
     Pro milovníky historie přichystal místní Historický spolek výstavu historických 
zemědělských strojů a nářadí. Sbírka vznikla trpělivým soustřeďováním náhodně 
objevených strojů nebo koupí, darováním či zapůjčením od místních občanů, Návštěvníci 
obdivovali různé typy mlátiček, pluhy, fukary na obilí, samovazy, strojek na výrobu povřísel a 
další zajímavé exponáty. 
     Celé hanácké odpoledne provázelo již zmiňované příznivé počasí, které napomáhalo 
k výborné atmosféře a přilákalo velké množství diváků a příznivců folklóru jak místních, tak i 
přespolních. 
     Akci připravilo Kulturní a informační středisko Tlumačov za podpory Fondu kultury 
Zlínského kraje a za pomocí Zemského hřebčince Tlumačov, Historického spolku Tlumačov, 
Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov (zajišťoval nezbytné občerstvení) a Českého 
zahrádkářského svazu Tlumačov. 
 
 
27. květen 
 
     Naši obec navštívili přátelé z partnerské obce Tlumačov na Domažlicku. Přijeli jako 
vzácní hosté na II. hanácký den obce Tlumačov. Delegace 23 krojovaných Tlumačáků 
z Chodska vedená starostkou obce paní Hanou Hruškovou a místostarostou obce panem 
Josefem Hruškou vzorně reprezentovala svou obec ve slavnostním průvodu. Během dne došlo 
i k oficiálnímu přijetí vzácných hostů starostou obce, které bylo doplněno slavnostním 
obědem. Ubytovaní byli v místní základní škole.  
 
 
28. květen 
 
     V neděli dopoledne se sešli představitelé naší kopané – Mgr. František Kel, Petr Horka a 
Marek Vlček se zástupci fotbalového klubu Start Tlumačov, který zastupovali pan Pivoňka a 
„Špacír“ Procházka, a předali našim fotbalistům jako dar sadu míčů. 
     Krátce před polednem došlo k loučení a poděkování za návštěvu. Před odjezdem 
poděkoval starosta obce za nezištnou povodňovou pomoc, kterou občané Tlumačova 
v Čechách v době povodní věnovali naší obci. Příště opět na shledanou! 
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30. květen 
 
     V úterý měli obyvatelé naší obce a hlavně rodiče a příbuzní žáků tlumačovské školy 
možnost zhlédnout školní akademii – letos s názvem Den s televizí. 
     Všichni přítomní v hledišti – a byl jich naprosto plný sál sokolovny – se stali diváky 
bohatého počtu televizních pořadů, kterými je provázela dvojice moderátorů z 9. ročníku. 
Dopolední dětské pořady, zastoupené například pohádkou „Kterak Honza ke štěstí přišel“ či 
„Zpívánkami“ v anglickém jazyce, střídal aerobik žákyň všech věkových skupin. 
     Série pořadů plynule, v podání nejstarších žáků školy, předělovaly vtipně hrané reklamy, 
bezplatně propagující místní tlumačovské firmy. 
     Po „Cestománii“ a „Večerníčku“ zazněly aktuální místní zprávy, jež vystřídala recitace a 
zpěv žákyň vyšších ročníků. Dá se říci, že si na své mohli přijít i příznivci napětí. Skýtalo je 
vystoupení tří dívek z oddílu voltiže, které mohlo, díky cvikům v dosti velkých výškách, 
nahánět strach. Celý Den s televizí zakončila společná písnička všech asi 140 učinkujících. 
     Všichni v sále měli možnost poznat své děti i z jiné stránky a zároveň si udělat obrázek o 
tom, co jsou děti a jejich učitelé v rámci pobytu ve škole či v kroužcích DDM schopni 
připravit. 
 
 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí    
 
     Začátek měsíce května byl studený, ale již 5. května se teplota vyšplhala na 25°C. Tyto 
teploty a příjemné počasí trvalo až do poloviny měsíce. Konec května byl naopak velmi 
chladný a deštivý. Teplota přes den maximálně dosahovala hodnot 11°C. 
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Č e r v e n     
    
    
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc zJak červen teplem září, takový bude i měsíc zJak červen teplem září, takový bude i měsíc zJak červen teplem září, takový bude i měsíc záříáříáříáří    
 
 
2. červen 
 
     Česká reprezentace odjela na druhé nominační závody do slovenské Šaly. Těchto závodů 
se zúčastnili i reprezentanti z Tělovýchovné jednoty voltiž Tlumačov. Byli to jednotlivci – 
Petr Eim, Alice Eimová, Margita Urbanová a Tereza Hanová. Závodů se zúčastnilo 50 
jednotlivců a 10 skupin z České republiky, Slovenska Polska, Rakouska, Maďarska, Ruska, 
Norska a Holandska. 
     V jednotlivcích se mezi muži umístil na krásném 2. místě P. Eim, mezi ženami na 9. místě 
A. Eimová. Tlumačovská skupina zacvičila velmi dobře, ale přesto jim chyběla jedna 
postupová příčka na mistrovství světa juniorů v Mnichově. Snad se to povede příště. 
 
 
2. červen – 3. červen 
 
     V těchto dvou dnech se konaly na území České republiky volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. 
Pátek –od 14,00 hod. do 22,00 hod. 
Sobota – od 8,00 do 14,00 hod. 
V naší obci byly dva volební okrsky – 1. volební místnost v budově KIS na náměstí 
Komenského a 2. volební místnost v Klubu obce Tlumačov na ulici Zábraní. 
 

Volební účast 
 
   Okrsky        Voliči           Vydané        Volební         Odevzdané         Platné         Platné 
                   v seznamech     obálky         účast v %       obálky               hlasy          hlasy v % 
-__________________________________________________________________________ 
       2                1945            1255            64,52              1255                 1252           99,76 
 

Výsledky voleb 
 
     Kód    Název strany                                                                                 Počet hlasů         % 
___________________________________________________________________________ 
       1       Strana zdravého rozumu                                                                      8             0,63      
       3       Balbínova poetická strana                                                                    4             0,31 
       5       Právo a spravedlnost                                                                            2             0,15 
       6       Nezávislí                                                                                              6             0,47 
       7       Česká pravice                                                                                       0             0,00 
       8       Koruna Česká (monarchistická strana)                                                4             0,31 
       9       Občanská demokratická strana                                                         314          25,07 2. 
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       10       Česká strana sociálně demokratická                                              511        40,81  1. 
       11       SNK Evropští demokraté                                                                 12         0,95 
       12       Unie svobody- Demokratická unie                                                    2         0,15 
       14       Pravý blok                                                                                          3         0,23 
       15       4 VIZE – w w w 4vize.cz                                                                  1         0,07 
       17       Moravané                                                                                          10        0,79 
       18       Strana zelených                                                                                 74        5,91   5. 
       20       Komunistická strana Čech a Moravy                                              138       11,02  4. 
       21       Koalice pro Českou republiku                                                             3        0,23 
       22       Národní strana                                                                                      1       0,07 
       24       Křesťanská demokratická unie – československá strana lidová       151      12,06  3. 
       25       Nezávislí demokraté (předseda V. Železný)                                        5         0,39 
       26       Strana rovnost šancí                                                                             3         0,23 
 
11. červen 
 
     V neděli proběhl na Záhlinických rybnících Den mladých hasičů. Nesoutěžilo se 
s hadicemi, ale s udicemi. Soutěžilo se totiž v chytání ryb. Celkem se souboje zúčastnilo 14 
dětí a 12 dospělých hasičů z Tlumačova. Podařilo se ulovit 7 kaprů o rozměrech 45,5 až 50,5 
cm. Jako první ulovil kapra Ondřej Ševela, druhý byl Milan Žák st. A na třetím místě se 
umístil David Filák. 
 
21. červen – první letní den – teplota 33°C. 
 
26. červen 
 
     Ve spolupráci se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy, Sborem dobrovolných hasičů 
Tlumačov, Zemským hřebčincem Tlumačov, Svazarmem a za finanční podpory obce 
Tlumačov, pořádal v parku u sokolovny Dům dětí a mládeže Sluníčko akci na zakončení 
školního roku Den broučků. 
     Pro všechny děti a jejich rodiče byl připraven pestrý program plný her, soutěží a 
výtvarného tvoření. Děti se mohly projet v kočáře, na koních, vyrobit si čelenku, zkusit 
pravou hasičskou stříkačku, ale i možnost zacvičit si při hudbě. Horké odpoledne zpestřovala 
svým vystoupením děvčata z kroužku aerobiku a mažoretky. Zajímavá a poučná byla ukázka 
výcviku a práce policejních psů. Díky finanční podpoře SRPDŠ mohli všichni návštěvníci se 
zatajeným dechem sledovat vystoupení Železného Zekona (Zdeněk Knedla). Zábavy, her i 
překvapení bylo dostatek, takže děti odcházely spokojené, některé i s výhrami z bohaté 
tomboly. 
 
 
29. červen 
 
     A opět je tu konec školního roku a s ním i slavnostní přijetí všech žáků 9. ročníku, kteří 
školu opouštějí a přijetí nejlepších žáků u starosty obce Tlumačov. 
     Nejprve přivítal pan starosta a místostarosta obce žáky, kteří letos ukončí povinnou školní 
docházku a odejdou studovat na střední školy nebo na střední odborná učiliště. Jsou to tito 
žáci: 
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Jakub Heiland                                                  Tereza Dědková 
Michal Hlaváč                                                  Pavlína Filáková 
Petr Hložek                                                      Tereza Hanová 
Adam Hubík                                                    Veronika Hotaříková 
Václav Janoštík                                                Michaela Chujacová 
Miroslav Král                                                   Kamila Juhaňáková 
Martin Machálek                                              Radka Kopečková 
Martin Pavelka                                                 Petra Kosinová 
Václav Popovský                                             Šárka Němcová 
Martin Šarman                                                 Marie Pitnerová 
Václav Šivel                                                     Eva Straková 
Miroslav Škrabal                                              Tereza Svačinová 
Jan Švenda                                                        Margita Urbanová 
     Pan starosta popřál všem žákům, aby se jim na novém působišti – škole či učilišti – dařilo, 
předal jim v upomínku na tento den dárky a popřál hezké prázdniny. 
     Pak přišli do obřadní síně obecního úřadu nejlepší žáci školy, které panu starostovi a 
místostarostovi představil ředitel školy Mgr. Robert Podlas. 
1.A      Aneta Dědková                                             5.tř.     Jana Kolomazníková 
1.B      Magdaléna Rýdlová                                      6.tř.     Tomáš Kopčil 
2.tř.     Jakub Kadrle                                                  7.tř.     Jiří Mouka 
3.tř.     Daniel Šenkyřík                                              8.tř.    David Kouřil 
4.tř.     Marta Jonášková                                             9.tř.    Šárka Němcová 
     Pan starosta poděkoval všem dětem za jejich práci ve škole a předal jim upomínkový dárek 
a popřál pěkné prázdniny. 
 
 
30.červen 
 
     V tělocvičně Základní školy Tlumačov byl slavnostně ukončen školní rok 2005 – 2006. 
 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí 
 
     Počasí začátku měsíce června nenasvědčovalo tomu, že je to letní měsíc. 8°C – 10°C, 
chladný vítr a déšť. Teprve ve druhé polovině měsíce se velmi oteplilo až na 28°C – 30°C. 21. 
června na první letní den dosahovala teplota vzduchu 33°C. Po velké bouřce v noci z 26.6. na 
27.6. se dalších dnech trochu ochladilo, ale pak až do konce měsíce se teploty udržovaly na 
29°C. Pěkný a teplý začátek léta. 
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Č e r v e n e c    
    
    
Svatá Markyta hodila srp do žitaSvatá Markyta hodila srp do žitaSvatá Markyta hodila srp do žitaSvatá Markyta hodila srp do žita 
 
 
1. červenec – 2. červenec 
 
     V těchto dvou dnech se konaly hasičské soutěže, kterých se zúčastnili muži i ženy Sboru 
dobrovolných hasičů Tlumačov. První byla ve Zdounkách. Muži se v náročné soutěži umístili 
na nepopulárním 4. místě. V silné konkurenci nejlepších družstev Podhostýnské ligy obsadili 
naši hasiči 15. místo 
     Druhá hasičská soutěž se uskutečnila v Částkově, které se zúčastnily ženy ze Sboru 
dobrovolných hasičů Tlumačov. Děvčata si vedla opět velmi dobře a skončila na 2. místě se 
ztrátou 0,33 sekundy. 
 
 
1. červenec – 2. červenec 
 
     V těchto dvou dnech se konala výstava koní chovatelů Moravy a Slezska spolu s Asociací 
soukromých chovatelů koní České republiky a Zemského hřebčince Tlumačov. 
     Premiéra výstavy v prostorách hřebčince se vydařila a diváci mohli sledovat za příjemného 
počasí velmi bohatý program. Celou akci zahájil nový ředitel Zemského hřebčince Tlumačov 
MVDr. Antonín Černocký, který uvítal chovatele i diváky. A popřál jim příjemnou 
podívanou. 
     A pak už bylo možno zhlédnout na ploše předvádění plemenných hřebců, které fundovaně 
komentoval bývalý ředitel hřebčince Ing. Leopold Mamica. Nejvíce na diváky zapůsobilo 
předvádění klisen s hříbaty, ale také pestré sportovní a chovatelské práce s koňmi. 
 
 
15. červenec 
 
     Tento den si všichni tlumačovští fotbalisté, ať už ti mladí nebo i ti dříve narození, ale i 
fanoušci tlumačovského fotbalu připomněli 75 let vzniku oddílu kopané v Tlumačově.  
     Bohatý program skýtal dobrou podívanou. Již od časného rána se utkávali tlumačovští 
fotbalisté v těchto zápasech: 
Zápas žáků: TJ Sokol Tlumačov – TJ Sokol Tečovice 
Zápas dorostu: TJ Sokol Tlumačov – TJ Kružík Bařice 
Zápas muži B: TJ Sokol Tlumačov B – TJ Sokol Mysločovice B 
Zápas muži A: TJ Sokol Tlumačov A – TJ Sokol Záhlinice 
A to nejlepší nakonec – vzájemný zápas „starých pánů“ TJ Sokol Tlumačov. Večer se pak 
všichni sešli na taneční zábavě na vedlejší asfaltové ploše. 
     Příjemné prostředí, pěkné letní počasí, podívaná na zaujaté sportovce a bohaté občerstvení 
přilákalo na hřiště asi 300 fanoušků tlumačovského fotbalu. Vedle sportovního klání si 
účastníci oslav mohli prohlédnout všechny dochované kroniky, mapující působení oddílu  
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kopané v obci, jakož i spoustu dobových i současných fotografií.. Za přispění obce byl 
specielně ku příležitosti oslav vydán Pamětní list a vyrobeny reprezentativní vlaječky oddílu. 
     I když všichni hráči hráli se zaujetím a snahou „ukázat se“ rodinným příslušníkům a 
ostatním fanouškům, nešlo vůbec o to, kdo zvítězí, ale o dobrou propagaci tlumačovského 
fotbalu a ten je i po 75 letech v dobré kondici. Mužstvo dospělých dlouhodobě bojuje o přední 
místa v tabulce okresního přeboru, mužstvo B tvoří dobrou rezervu, dorost nezůstává pozadu 
a žáci letos získali titul mistra v okresní soutěži za rok 2005/2006. Jen tak dál, „tlumačovský 
fotbale“. A teď něco z historie. 
     „Píše se rok 1931 … Na hřišti u sokolovny postaveny dvě branky a 22 mladíků zápasí o 
míč snažíce se jej dostat z té či oné strany do branky. A právě mezi těmito mladými muži 
v touze po zdraví, kázni a pořádku vzniká prvá myšlenka založiti sportovní klub. Po zápase 
mnoho hovorů, jak tento založiti. Zakoupeny dresy, modré jako obloha, hraje se divadlo a tak 
tito hoši jsou prvými zakladateli sportu v Tlumačově…“ 
1. Pamětní kniha sportovního klubu Tlumačov. 
 
 
22. červenec 
 
     V sobotu v 17,55 hodin při přípravě na soutěž byl zjištěn požár polního porostu za obcí 
Tlumačov směrem k Machové. Oheň se rozšiřoval a bylo nutné hašení, aby nedošlo k šíření 
na okolní pole a nedalekou zástavbu. 
 
 
22. červenec 
 
     Po uhašení předchozího požáru a doplnění vody do cisterny,byl v 18,58 hodin vyhlášen 
požární poplach ze Zlína – požár dopravních prostředků. Jednalo se o požár kombajnu na 
poli mezi Tlumačovem a Kurovicemi směrem k lomu. Na místo vyjela Jednotka 
profesionálních hasičů z Otrokovic a posílila je tlumačovská jednotka hasičů ve složení R. 
Šnajdar, M. Šnajdr, M. Malár, M. Šedo, I. Maťašová, Z. Minařík st., J. Zlatuška, O. Šnajdr. 
 
 
26. červenec 
 
     Hejtman Zlínského kraje vydává vyhlášení o období nepříznivých klimatických 
podmínek z důvodů zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, platné pro celé území Zlínského 
kraje. V tomto období platí následující omezení: 
Zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, sláma, suchá tráva, větve) na 
volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami, 
zákaz jízd parních lokomotiv. Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné 
práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně. 
 
 
29. červenec 
 
     V soboru v 8,48 hodin byl vyhlášen poplach ze Zlína –požár rodinného domu č.p. 334 na 
ulici Sportovní. Na místo vyjela Jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic se dvěma 
cisternami, kterou posílil hasiči z Tlumačova a následně hasiči z Kvasic. 
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PočasíPočasíPočasíPočasí 
 
     Měsíc červenec začal deštivým dnem. Ale již další dny se teploty začaly pohybovat okolo 
30°C. Od 17. července až do konce měsíce postihla celou naši republiku tropická vedra, kdy 
teplota dosahovala až 36°C. Ostré sálající slunce, vedro, sucho – to vše sužovalo nejen lidi, 
zvířata, ale i celou přírodu. 
     Padaly teplotní rekordy – až z roku 1912. Tropická vedra ve Zlínském kraji přinesla 4 
teplotní rekordy – ve Starém Městě, ve Vizovicích, Kroměříži a Štítné nad Vláří – teploty od 
37°C až do 41°C. V některých podnicích a firmách byla zkrácena pracovní doba na 6 hodin. 
Koupaliště a vodním nádrže byly obleženy dětmi i dospělými. Bylo doporučeno, aby se lidé 
v poledním čase nezdržovali na přímém slunci. 
     Zamračená obloha a hřmění v dálce slibovalo večer 29. července, že konečně „sprchne“ a 
ochladí se, ale asi půlhodinový slaboučký déšť nepřinesl potřebnou vláhu ani ochlazení. 
Vedra pokračovala dál. 
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S r p e n     
 
    
JsouJsouJsouJsou----li vli vli vli v    srpnu často mraky bílé, dostaví se sníh o velké sílesrpnu často mraky bílé, dostaví se sníh o velké sílesrpnu často mraky bílé, dostaví se sníh o velké sílesrpnu často mraky bílé, dostaví se sníh o velké síle 
 
 
3. srpen 
 
     Český hydrometerologický ústav vydal pro území Zlínského kraje výstrahu č. PVI 77/06 
na silný vytrvalý déšť a povodňovou bdělost s platností od 3. srpna 2006 15,00 hodin do 
soboty 5.srpna 2006 6,00 hodin. Tlumačáci pevně věřili, že nedojde na to nejhorší – opětné 
povodně. 
 
 
5. srpen 
 
     Na pozvání družební obce Ďanová se představitelé naší obce zúčastnili Memoriálu Petra 
Švábika ve výstupu na horu Tlstá – 1414 m.n.m. Akce byla symbolickou vzpomínkou na 
náhlé úmrtí starosty obce Ďanová Petra Švábika. Při téměř osmikilometrovém výstupu na 
horu Tlstá během tří hodin překonali účastníci výstupu převýšení 900 m. Po návratu z túry 
došlo na přátelské posezení v příjemné atmosféře. Zároveň Tlumačáci pozvali Ďanováky na 2. 
září 2006, kdy bude u nás slavnostně otevřeno Regionální vzdělávací, kulturní a informační 
centrum Mikroregionu Jižní Haná. Pozvání bylo s radostí přijato. 
 
 
9. srpen 
 
     Mnoho občanů Tlumačova zaregistrovalo nově opravenou budovu na náměstí 
Komenského č.p. 170. V této budově je umístěno Kulturní a informační středisko, které bude 
slavnostně otevřeno 2. září 2006 a bude sloužit nejen občanům Tlumačova, ale i obyvatelům 
okolních obcí. V současné době probíhá v přízemí budovy zařizování informačního centra – 
vybavování interiéru, zásobování propagačním materiálem. Největší akce je prováděna 
v knihovně. Stávající tituly jsou přebalovány do nových obalů, poškozené a staré knihy jsou 
vyřazovány. V druhé polovině srpna se pak knihovna bude stěhovat do nových prostor 
v budově KIS. 
 
 
26. srpen 
 
     V sobotu se konal tradiční karneval na ulici Zábraní, který každoročně symbolicky 
zakončuje prázdniny. Velké poděkování patří rodičům z ulice Zábraní, kteří tento karneval 
pořádají již hezkou řádku let. Pamětníci vzpomínají na uplynulých 27 ročníků. Kolika dětem 
tak připravili krásné zážitky!! Patronem akce byl Obecní úřad Tlumačov a díky velkému 
počtu tlumačovských  sponzorů byla tombola opět velmi bohatá. 
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26. srpen 
 
   Na fotbalovém hřišti na ulici Sportovní se uskutečnil IV. ro čník noční soutěže v požárním 
sportu. Při slavnostním zahájení starosta obce Ing. J. Ševela poděkoval místnímu hasičskému 
sboru a hasičům ze Záhlinic a Ludslavic za obětavou pomoc při povodních na přelomu března 
a dubna letošního roku. 
     Soutěže se zúčastnilo jedenadvacet družstev. Naši hasiči obsadili 7. místo z šestnácti 
mužstev a ženy 4. místo.Sportovní úroveň a organizační zabezpečení celé soutěže bylo 
oceněno zájmem diváků. 
 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí 
 
     Začátek posledního letního měsíce letně vůbec nevypadal. Déšť a chladno – pouze 18°C. 
Toto počasí vydrželo do poloviny měsíce. Od 16. se oteplilo a až do 21. srpna se teploty 
pohybovaly od 20°C do 24°C. Noci však už byly chladné a ranní rosy velmi vydatné. Konec 
měsíce se vyznačoval chladným a deštivým počasím. 
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Z á ř í     
 
 

Jak vJak vJak vJak v    září listí ze stromu letí, tuhá zima jde vzápětízáří listí ze stromu letí, tuhá zima jde vzápětízáří listí ze stromu letí, tuhá zima jde vzápětízáří listí ze stromu letí, tuhá zima jde vzápětí    
 
 
2. září 
 
     Slavnostní otevření Regionálního vzdělávacího, kulturního a informačního střediska 
Mikroregionu Jižní Haná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi se nám to  
Líbilo, moc je to krásné 
Kopřivová A 
Popovský 
 
 
 
 
Přeji obci Tlumačov 
spokojenou budoucnost 
                                           Libor Lukáš  
                                           hejtman Zlínského kraje 
                                           podpis 
 
                                                                                                  Jiří Stodůlka senátor 
                                                                                                  podpis              
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2. září 
 
     Tato sobota byla významným a slavnostním dnem pro občany Tlumačova. Otevíralo se 
Kulturní a informa ční středisko – KIS, které má velkou měrou přispět k rozvoji duchovní 
sféry a poznání nejen tlumačovských občanů, ale i návštěvníků z okolí.  
     Slavnostní otevření střediska provedl starosta obce Tlumačov Ing. Jaroslav Ševela, který 
ve svém proslovu uvedl: 
„Naše obec svou polohou a svým bezprostředním okolím nemůže nabídnout turisticky 
vyjimečně zajímavé lokality, a proto jsme se zaměřili na rozvoj duchovní sféry a poznání. 
Věřím, že činnost Kulturního a informačního střediska pomůže našim občanům či zájemcům 
z blízkého okolí najít vhodné uplatnění na trhu práce, nabídne jim rozvoj dosavadních 
zkušeností a bude vyhledávaným střediskem kultury či informačních služeb“. 
     Slavnostní ráz celé události umocnili i významní hosté – hejtman Zlínského kraje pan 
Libor Lukáš, senátor Parlamentu České republiky pan Jiří Stodůlka, kvasický starosta pan 
Zdeněk Kohout, zástupci města Hulín a přátelé z družební obce Ďanová. Moderátorkou celé 
akce byla paní Věra Hotařová z Českého rozhlasu Brno. 
     K oživení programu přispělo nejen vystoupení české zpěvačky Petry Černocké, ale i 
vystoupení hudební skupiny Qvanto z Říkovic. 
     A nyní několik informací k činnosti Kulturního a informačního střediska, která bude 
zaměřena na oblast vzdělávací, kulturní a informační. Pro občany to znamená, že při denním 
provozu zde mohou získat potřebný informační servis, jako autobusové a vlakové spoje, 
informace o ubytování a stravování v Tlumačově a blízkém okolí, o kulturních, 
společenských a sportovních akcích v okolních obcích a městech. Ve středisku si mohou 
zakoupit návštěvníci propagační materiál o Tlumačovu. Bude zde možno také využít 
internetové služby, možnost kopírování, skenování či faxování. 
     Kromě výše uvedených služeb a činností mohou zájemci navštěvovat vzdělávací kurzy, jak 
v přednáškové tak v počítačové učebně, která je vybavena moderní počítačovou technikou a 
bude sloužit pro výuku počítačové gramotnosti pro širokou veřejnost. Nedílnou součástí KIS 
je i knihovna, která dosáhla velkých změn zejména ve vybavení, ale především v nabídce 
nových titulů z oblasti beletrie, naučné literatury pro dospělé i děti a výměnného souboru 
z Krajské knihovny Františka Bartoše Zlín. 
     Pracovní tým Kulturního a informačního střediska je složen ze tří pracovnic. Paní Renáta 
Nelešovská z Kvasic jako vedoucí střediska, paní Daniela Králová jako knihovnice a kulturní 
pracovnice a paní Petra Šimoníková jako hospodářka. Obě pracovnice jsou z Tlumačova. 
 
 
4. září 
 
     V pondělí v 8 hodin byl zahájen na nádvoří Základní školy Tlumačov nový školní rok 
2006 – 2007. 
     „Prázdniny jsou za námi a opět stojíme na počátku další společné práce. Nový školní rok, 
na jehož prahu stojíme, nám přinese postupné naplňování našeho společného očekávání – jak 
zvládneme přechod na práci v rámci již vlastního vzdělávacího programu?“ Takto zahájil 
nový školní rok ředitel školy Mgr. Robert Podlas. Zároveň přivítal nedočkavé žáky, 
především „prvňáčky“, popřál jim hodně úspěchů v jejich práci a „deváťákům“ mnoho štěstí 
při výběru školy nebo učiliště. 
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8. září 
 
     V budově Kulturního a informačního střediska byla zahájena výstava dřevěných plastik 
pana Otakara Jakubčíka z Vyškova, který deset let pobýval v Tlumačově (od 8 do 18 let). 
Výstava plastik měla velmi dobrou úroveň. Vystavované exponáty byly výtvarným dílem 
řezbáře, který toto řemeslo, i když jako samouk, ovládá mistrovsky. Výstava byla hojně 
navštívena nejen z řad tlumačovských občanů, ale i z blízkého okolí. Trvala do 22. září2006. 
 
 
16. září 
 
     Nejlepší fotbalové zastupitelstvo ve Zlínském regionu má Tlumačov. 
     V sobotu se konal na hřišti Slovácké Sparty Spytihněv již 8. ročník turnaje zastupitelů 
v malé kopané. Družstvo našich mužů se turnaje zúčastnilo již potřetí, přičemž při dvou  
předchozích startech, skončilo na druhém místě. Do třetice se to povedlo a naši zastupitelé 
obsadili 1. místo ve velmi silně obsazeném turnaji. A tak družstvo zastupitelů Tlumačova ve 
složení Radek Dvořák, Antonín Jonášek, Karel Horka, František Kel ml., Štefan Hrtús, Jan 
Rýdel, Rajmund Huráň a Michal Veselský, bude vyryto zlatým písmem na podstavci 
putovního poháru turnaje zastupitelů jako vítěz ročníku 2006. Kapitánem vítězného družstva 
byl starosta obce Tlumačov Jaroslav Ševela. 
     Ozdobou turnaje žen bylo bezesporu družstvo žen zastupitelů Tlumačova, které svoji 
premiérovou účast proměnilo v krásnou bronzovou příčku. 
     Celou akci pořádal tradičně Obecní úřad ve Spytihněvi. 
 
 
23: září – 24. září    
 
     V těchto dvou dnech proběhla v místní sokolovně výstava ovoce, zeleniny a květin , 
kterou pořádala Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Tlumačov. Své výpěstky – 
zeleninové, ovocné i květinové, předvedli vystavovatelé z Tlumačova a Machové. Bylo jich 
celkem 50. Mezi zajímavé exponáty patřil roj včel i s královnou, nápadité výrobky za 
zeleniny a ovoce žáků Základní školy Tlumačov a v neposlední řadě velmi zajímavá expozice 
léčivých bylinek. 320 návštěvníků, kteří výstavu viděli, jistě odcházeli spokojeni. 
 
 
     V měsíci září začaly v obci připravované investiční akce. Jedná se o tyto úpravy a nové 
akce: 
- oprava chodníku na ulici Kvasická 
- oprava komunikace ulice Kvasická, při jejíž realizaci došlo k úplné uzavírce této ulice 
- oprava a vybudování chodníku okolo staré budovy základní školy 
- vybudování bezpečných přechodů přes hlavní silnici I/55 v lokalitách základní školy, u  
  pohostinství na křižovatce, u křižovatky ulice Machovská a u hřebčince 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí    
 
     Celý měsíc září jako by chtěl napravit a zlepšit, co srpen pokazil. Slunečno, teploty 21°C –
26°C, prostě krásné babí léto. Podle záznamů meteorologů byl měsíc září označen jako 
nejteplejší za posledních 20 let. Stále sucho. 
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Ř í j e n  
 
 

JeJeJeJe----li říjen hodně zelený, bude leden velmi studenýli říjen hodně zelený, bude leden velmi studenýli říjen hodně zelený, bude leden velmi studenýli říjen hodně zelený, bude leden velmi studený 
 
 

1.říjen 
 

     Tento den se konalo Mistrovství České republiky ve votiži v Měníku (HK). Soutěžilo 
se ve skupinách – muži A, ženy A a B a v družstvech jednotlivců. Tlumačáci opět 
nezklamali a se svým koněm Farmonem získali 2 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. 
Muži A: 1. místo Petr Eim TJ voltiž Tlumačov 
              2. místo Jakub Dujíček TJ voltiž Tlumačov 
Ženy A: 2. místo Alice Eimová TJ voltiž Tlumačov 
Ženy B: 3. místo Tereza Hanová TJ voltiž Tlumačov 
Družstva jednotlivců: 1. místo TJ voltiž Tlumačov 
                                   3. místo TJ voltiž Tlumačov 
 
 
2.říjen 
 
     Byla zasazena lípa u hasičské zbrojnice. 
 
 
3. říjen 
 
     Zasazena lípa na rozcestí ulice Masarykovy a ulice Kurovské. 
 
 
4. říjen 
 
     Starosta obce oznámil termín voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu 
České republiky. Volby se uskuteční dne 20. a 21. října 2006. Místem konání voleb 
v okrsku č. 1 bude budova Kulturního a informačního střediska na náměstí Komenského. 
Pro okrsek č. 2 budova Klubu obce na ulici Zábraní. Okrsky jsou rozděleny železniční tratí 
Českých drah. 
 
 
9. říjen 
 
     Tlumačovská veřejnost měla možnost si prohlédnout novou zahradu u Mateřské školy 
Klubíčko Tlumačov U Trojice.Zajímavá, hodně přírodní, uzpůsobena specifickým 
potřebám dětí. Proto je plocha zahrady rozčleněna na několik pracovišť, které budou 
sloužit k provádění různých činností s dětmi. 
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9. říjen 
 
     Na ulici Dolní bylo vysázeno 8 kusů lip. 
 
 
10. říjen 
 
     Na poli za Tlumačovem v lokalitě Lahůdky (za sadem nazývaným Stromky) byl zahájen 
záchranný archeologický výzkum v rámci přípravy stavby rychlostní komunikace R55 
v katastrálním území Tlumačova. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Brno a zhotovitelem bude a.s. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, závod Zlín se 
sídlem Tlumačov – Skály. 
      Po vytýčení inženýrských sítí bude sejmuta v určené trase ornice a zemina do hloubky cca 
0,5 m, která bude uložena v deponii v místě. Následovně budou v termínu do 09/2007 
probíhat archeologické výzkumy ve zmíněné lokalitě. 
 
 
19. říjen 
 
     Kulturní a informační středisko nabídlo obyvatelům Tlumačova a okolí podvečer tzv. 
dušičkové vazby. Pod vedením paní Vlasty Čablové z Holešova vznikaly hezké a vkusně 
vázané věnečky , ale i netradiční vazby květin. 
 
 
20. říjen – 21. říjen 
 
     V tyto dva dny měli možnost obyvatelé Tlumačova zvolit své zástupce do zastupitelstva 
naší obce. Zde jsou výsledky voleb. 
 
     Okrsek                Zapsaných                Vydané                 Platné                   Volební           
                                   voličů                     obálky                  obálky                     účast              
          1                      1066                          478                       478                         44,84%         
          2                        888                          465                       464                         52,36%      
    Celkem                  1954                          943                       942                         48,26%  
 
Zvolení kandidáti s mandátem do zastupitelstva obce: 
Pro Tlumačov sdružení nezávislých kandidátů 
Ing. Jaroslav Ševela                                        542 hlasy 
Mgr. František Kel                                          518 hlasů 
MUDr. František Kel                                      491 hlas 
Mgr.Radek Dvořák                                         457 hlasů 
Ing. Jan Rýdel                                                 457 hlasů 
Mgr. Lenka Odložilíková                                372 hlasy 
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Česká strana sociálně demokratická 
Mgr. Rajmund Huráň                                       377 hlasů 
RNDr.Ing. Vojtěch Drbal                                 326 hlas 
  
Petr Horka                                                         274 hlasy 
Vladimír Brázdil                                               271 hlas 
 
Náš Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů 
Miroslav Skopal-Procházka                              304 hlasy 
Ing. Josef Šico                                                   230 hlasů 
Jitka Fialová                                                      206 hlasů 
 
Křesťansko-demokratická unie Československá strana lidová 
Ing. Antonín Jonášek                                         211 hlasů 
Naděžda Bednaříková                                        170 hlasů 
 
     V tento den proběhlo i první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Nejvíce 
hlasů dostali dva navrhovaní kandidáti – Ing. Jiří Stodůlka KDU-ČSL a Ing. Jana Juřenčáková 
NSK. 
 
 
25. říjen 
 
     Tento večer se objevily v setmělých ulicích Tlumačova strašidelné bytosti, které mnohé 
občany opravdu vystrašily. Z některých masek opravdu běhal mráz po zádech. Jednalo se o 
strašidla – děti z Domu dětí a mládeže Sluníčko, které oslavovaly Halloween. 
 
 
27. říjen – 28. říjen 
 
     V těchto dnech proběhlo v naší obci druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České 
republiky. V našem zlínském regionu proti sobě nastoupili dva kandidáti. Senátor Ing. Jiří 
Stodůlka KDU-ČSL a Ing. Jana Juřenčáková – NSK.  
Výsledky voleb v Tlumačově: 
Ing. Jana Juřenčáková – NSK                            102 hlasy                  54,83% 
Ing. Jiří Stodůlka KDU-ČSL                                84 hlasy                  45,16% 
Volební účast – 9,51%. 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí    
 
     Celý měsíc říjen provázelo krásné a teplé počasí. Objevily se ranní mlhy, ale přes den bylo 
jasno, svítilo sluníčko a teploty dosahovaly až 20°C. Nadále velmi sucho. 26. října padl 
teplotní rekord – nejteplejší říjnový den od roku 1989. 29.října nás překvapila silná bouřka, 
která přinesla značné ochlazení až na první přízemní mrazíky. 
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L i s t o p a d 
 
 

ZačátkemZačátkemZačátkemZačátkem----li listopadu sněží, mívá sněh pak často výšku věží.li listopadu sněží, mívá sněh pak často výšku věží.li listopadu sněží, mívá sněh pak často výšku věží.li listopadu sněží, mívá sněh pak často výšku věží. 
 
 
1. listopad 
 
     V zasedací místnosti Kulturního a informačního střediska proběhlo veřejné ustavující 
zasedání obecního zastupitelstva. Na programu bylo složení slibu členů nového zastupitelstva 
obce, kteří byli zvoleni v říjnových volbách. Jedním z bodu programu jednání byla volba 
starosty obce, místostarosty, dalších členů rady obce a zřízení výborů zastupitelstva. Volby 
starosty, místostarosty a radních proběhly formou tajného hlasování. Výsledky voleb: 
Starosta obce – Ing. Jaroslav Ševela - Pro Tlumačov 
Místostarosta – Ing. Antonín Jonášek – KDU-ČSL 
Rada obce – Mgr. František Kel – Pro Tlumačov 
                      Mgr. Radek Dvořák – Pro Tlumačov 
                      Mgr. Rajmund Huráň – ČSSD 
Zřízení výborů zastupitelstva: 
Finanční výbor – Ing. Jan Rýdel 
Kontrolní výbor – Mgr. Rajmund Huráň 
Komise stavební – Ing. Josef Šico 
Komise sociální – MUDr. František Kel 
Komise životního prostředí – RNDr. Vojtěch Drbal 
Sbor pro občanské záležitosti – Mgr. Lenka Odložilíková 
Redakční rada Tlumačovských novinek – Ing. Antonín Jonášek, Mgr. Jiřina Rýdlová, Renáta 
Nelešovská. 
 
 
4. listopad 
 
     V sobotu se konala tradiční Hubertova jízda. Skupinku 15 jezdců vedl nový ředitel 
Zemského hřebčince Tlumačov (od 1.6.2006) MVDr. Antonín Černocký na plnokrevném 
plemeníku Verniovi. Skupinu příznivců této události letošního podzimu doprovázeli diváci se 
spřežením. 
 
 
10. listopad 
 
     Kulturní a informační středisko připravilo ve spolupráci se členkami Sboru pro občanské 
záležitosti při Obecním úřadě Tlumačov v páteční podvečer, zejména pro seniory, pořad plný 
písniček a melodií s názvem „Posezení s písničkou“. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval. Skvělá 
nálada zavládla v sále hned na začátku setkání, které se uskutečnilo v budově KIS. Mezi 
přítomné přišel i pan starosta obce, aby pozdravil přítomné. Paní Marie Pečeňová seznámila 
seniory s novinkami v komunitním plánování zaměřené na seniory. 
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A pak se už jen zpívalo a zpívalo díky panu Miroslavu Musilovi a jeho harmonice. Když 
vyschlo v hrdle, byla zde možnost občerstvení. Všichni návštěvníci odcházeli spokojeni. 
 
 
15. listopad 
 
     Ve středu se v Domě dětí a mládeže Sluníčko spolu s maminkami, babičkami, dětmi či 
vnoučátky pokusily pracovnice DDM přiblížit atmosféru nastávajících zimních svátků. 
Tentokrát si návštěvníci pletli dekorační zvonečky z Pedigu. Zpočátku měli někteří obavy, 
aby si zároveň s proutky nezapletli i své prsty a ruce. Nakonec se všem pod vedením pí Lenky 
a Ireny Horkových podařily krásné vánoční výrobky. Účastnice byly rády, že se kreativní 
tvoření stává v Tlumačově oblíbené. 
 
 
15. listopad 
 
     V podvečerních hodinách se v budově KIS sešlo 17 zájemkyň z řad tlumačovských 
občanek. Probíhal zde totiž minikurz v háčkování  vánočních ozdob na stromeček. Celou 
dobu provázela kurz radami a ukázkami Mgr. Jitka Konečná z Kvasic. Počáteční nejistota 
dlouhých a krátkých sloupků nakonec vyústila v krásné výrobky, ze kterých byly překvapeny 
asi nejvíce samotné účastnice a majitelky. 
 
 
21.listopad 
 
     V Kulturním a informačním středisku proběhlo první společné setkání představitelů 
okolních obcí se zástupci obce Tlumačov, pracovníků KIS a firmy Profima. Tématem setkání 
bylo čerpání dotací z fondu Evropské unie, představení činnosti KIS a prezentace webových 
stránek obce. 
 
 
     V podzimních měsících letošního roku byla dokončena v Tlumačově řada staveb 
dopravní infrastruktury , jejichž investorem byla Obec Tlumačov. 
     Jednalo se zejména o čtyři nové bezpečné přechody přes velmi frekventovanou 
komunikaci I/55 s ostrůvky, bezbariérovým přístupem a intenzivním nasvětlením, dále o 
chodníky v okolí základní školy, chodník v ulici Kvasická a chodník a parkoviště před 
nákupním střediskem a restaurací v ulici Nádražní. 
     Celková cena související s akcí „Bezpečné přechody přes silnici I/55“ činí 2,038 mil. Kč. a 
sestává z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky v celkové výši 
1,42 mil. Kč. a financí z rozpočtu obce ve výši 0,618 mil. Kč. Do nových chodníků 
v uvedených lokalitách byly vloženy finanční prostředky z obecního rozpočtu ve výši 1,855 
mil. Kč. 
     Již po uplynutí měsíce bylo možno konstatovat znatelné zklidnění a usměrnění dopravy při 
průjezdu Tlumačovem. 
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PočasíPočasíPočasíPočasí 
 

1.listopadu napadl první sníh – 5 cm a velmi se ochladilo. Přesto sníh vydržel pouze dva 
dny. V polovině měsíce se začalo oteplovat a 15. listopadu padl teplotní rekord z roku 
1926 teplotou 16°C. Do konce měsíce panovalo velmi teplé (na listopad) a slunečné 
počasí. Meteorologové vydali 30.listopadu 2006 zprávu, ve které se hovořilo o tom, že 
jsme letošní rok zažili nejteplejší podzim za posledních 45 let. 
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P r o s i n e c  
 
 
Když vKdyž vKdyž vKdyž v    prosinci mrzne a sněží,úrodný rok nato běžprosinci mrzne a sněží,úrodný rok nato běžprosinci mrzne a sněží,úrodný rok nato běžprosinci mrzne a sněží,úrodný rok nato běžíííí    
    
    
1. prosinec 
 
     V páteční podvečer se sešli tlumačovští občané v hojném počtu na náměstí Komenského 
před budovou KIS u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Ústřední vánoční strom však 
stojí před náměstíčkem u hasičské zbrojnice. Samotnému aktu rozsvícení předcházel program, 
který navodil sváteční adventní atmosféru. Všechny přítomné přivítali vánočními koledami 
pozounisté z kroměřížské konzervatoře. Dále vystoupily děti z místní školy, mužský pěvecký 
soubor Hlahol z Mysločovic a pan páter Vavřinec Černý svými slovy přiblížil církevní 
význam vánočních svátků. Ke svým spoluobčanům se ve své krátkém proslovu obrátil i 
starosta obce Ing. J. Ševela. Popřál všem pěkné svátky bez stresu a starostí a do nového roku 
popřál všem hodně zdraví a štěstí. Tradičně zažehl plamen svíčky a toto symbolické světlo 
předával občanům, aby si je odnesli do svých domovů. Starší, ale především ty mladší, potěšil 
pěkný ohňostroj, který slavnost rozsvícení vánočního stromu ukončil. Poté byla pro veřejnost 
zpřístupněna vánoční výstava v prostorách KIS. 
 
 
1. prosinec 
 
     V průběhu kulturně společenské akce rozsvícení vánočního stromu se uskutečnila sbírka 
na podporu projektu Adopce na dálku – Haiti. Tento projekt realizovala Arcidiecézní charita 
Olomouc, v našem regionu toto realizovala Charita sv. Anežky Otrokovice. Při sbírce 
v Tlumačově se vybralo 1.609 - Kč. 
 
 
1. prosinec – 22. prosinec 
 
     Po celou tuto dobu byla v budově Kulturního a informačního střediska zpřístupněna 
tlumačovské veřejnosti a nejen jí, vánoční výstava. Ta ukázala návštěvníkům šikovnost 
tlumačovských občanek, zejména na krásně vyšitých vánočních ubrusech, svícnech a 
především na překrásně zdobených perníčcích. Z těch asi nejvíce zaujala celá perníková 
vesnička s domy, kostelíkem, domácím zvířectvem a zasněženou krajinou – práce paní Vlasty 
Dorotíkové. Byly zde i k vidění vánoční ozdoby ze sušeného ovoce,betlémy figurkové i 
vystřihované, formičky na vánoční cukroví a krásné staré dřevěné formy, které na tuto 
vánoční výstavu zapůjčilo Muzeum Zlínska. 
 
 
9. prosinec 
 
   V sobotu mohli občané Tlumačova i blízkého okolí navštívit vánoční jarmark  v prostorách 
KIS. Bylo možné si prohlédnout i zakoupit keramiku, výrobky ze šustí – zejména o betlém 
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byl velký zájem. Své výrobky v podobě svíček, košíků, polštářků nabízely Chráněné dílny ze 
Zlína. Kdo má rád ruční práce a chtěl jimi potěšit své blízké a známé jistě přivítal nabídku 
paličkovaných ozdob a jiné dekorační předměty, které navozovaly vánoční atmosféru. 
 
 
15. prosinec 
 
     Kulturní a informační středisko spolu se členkami Sboru pro občanské záležitosti 
Tlumačov uspořádalo kulturní akci pro seniory, která nesla název „Vánoční posezení 
s písničkou.“. Na tuto akci se přišlo podívat na devadesát účastníků, většinou z řad 
tlumačovských seniorů. Čekalo na ně občerstvení na krásně vánočně vyzdobených stolech. 
Zaznívaly vánoční koledy a také děti z mateřské a základní školy se přišly představit se svým 
vánočním pásmem. Na závěr si všichni společně zazpívali koledy a s přáním klidných Vánoc 
a pevného zdraví do nového roku se spokojeně rozcházeli do svých domovů. 
 
 
 
 

PočasíPočasíPočasíPočasí 
 
     Začátek měsíce prosince provázelo opět teplé „nezimní“ počasí. V polovině měsíce teplota 
trochu poklesla až na 8°C přes den a v noci se objevily první mrazy –2°C až –6°C. Vánoce 
byly ve znamení teplého,na prosinec netypického počasí, bez mrazů, bez sněhu. Došlo i na 
deštivé přeháňky, mezi nimiž se ukázalo i sluníčko. Takže letos jsme měli „bílé Vánoce“ 
pouze na pohlednicích a obrázcích. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Zprávy z matriky     
                                                                                                                          
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2006                  2 427 
Z celkového počet mužů                                                                            1 231 
                              žen                                                                                1 196 
Průměrný věk obyvatelstva                                                                             40,3 
Průměrný věk mužů                                                                                        38,9 
Průměrný věk žen                                                                                            41,7 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v roce 2006                            47 
Počet občanů odhlášených z trvalého pobytu v roce 2006                              45 
Počet narozených dětí                                                                                      23 
Počet zemřelých                                                                                               27 
Počet uzavřených sňatků v Tlumačově – všechny sňatky byly občanské, 
žádný církevní                                                                                                    7 
 
 
Významná životní jubilea 
 
90 let  Stejskal Josef 
91 let  Sukaná Marie 
91 let  Stašek Vladimír 
91 let  Garčicová Růžena 
92 let  Sácký Matěj – nejstarší muž Tlumačova 
92 let  Miklík Karel 
94 let  Krpcová Anežka 
96 let  Zapletalová Vojtěška 
96 let  Horká Marie 
101 let  Smyčková Jarmila – nejstarší občanka Tlumačova 
 
Zlatou svatbu oslavili 
 
Manželé Zdeněk a Helena  KOKOTÍKOVI 
Manželé Lubomír a Irena  JANIŠOVI 
Manželé Bohuslav a Božena  KOPÁČKOVI 
 
Diamantovou svatbu oslavili 
 
Manželé Alois a Marie  TALAŠOVI 
 
Blahopřejeme ! 
 
Obecní policie Tlumačov 
 
    V roce 2006 bylo řešeno proti přestupkovému zákonu č. 200/90 Sb. V platném znění proti 
obecně závazným vyhláškám: 
5 přestupků proti majetku (§ 50), zadrženo 8 pachatelů, předáno Policii ČR – krádeže kovů, 
kabelů 



 

6 přestupků proti občanskému soužití 
4 přestupky proti veřejnému pořádku 
3 přestupky proti OZV – upozornění na úklid sněhu, náledí aj. 
1 přestupek proti OZV – podomní prodej 
5 přestupků proti OZV – o poplatcích – psi, popelnice, parkování 
5 přestupků proti OZV – vraky vozidel 
16 přestupků proti OZV – volně pobíhající psi 
7 přestupků proti OZV – pálení odpadu a plošné pálení 
2 přestupky proti OZV – černé skládky 
9 přestupků proti OZV – parkování vozidel 
9 přestupků proti OZV – bezpečnost plynulosti silničního provozu 
2 přestupky předány k řešení správnímu a přestupkovému odboru 
2 trestné činy – zadrženi 4 pachatelé – předáni Policii ČR 
16 zpráv pro potřeby soudů a Policie ČR 
7 případů – nález kola, dokladů aj. 
3 přestupky dětí – řešeno s rodiči – krádeže 
 
Dura Line CT s.r.o. 
 
    Již 14. rok pracuje úspěšně tato společnost i v podmínkách dynamického prostředí tržní 
ekonomiky na území obce Tlumačov. Vlastníkem je americká investiční společnost Sun 
Cupital Partners Inc. Tato privátní investiční společnost řídí více jak 40 podniků po celé světě 
s tržbou přesahující hodnotu 33 miliard dolarů. 
    Po létech sníženého prodeje a následného oživení v roce 2005 si tlumačovský závod udržel 
vysokou dynamiku růstu i v roce 2006, o čemž svědčí nárůst výnosu o 95,3% oproti 
předchozímu roku. Stalo se tak díky náběhu výstavby přístupových sítí ve skandinávských 
zemích s využitím mikrosystémů vyvinutých a vyráběných v naší společnosti. 
    Vývoz do těchto zemí v roce 2006 znamenal více než 77% celkových tržeb. Export zůstal 
nadále nosnou oblastí prodeje. Významný podíl na těchto výsledcích mají pracovníci 
společnosti. Značné úsilí si vyžádal pokračující technologický výzkum, rekonstrukce 
výrobních zařízení a zaškolení nových pracovníků pro náročnější výrobu mikrosystémů 
především z hlediska úrovně obsluhy. 
    Společnost měla v roce 2006 v průměru 79 zaměstnanců, což je nárůst oproti 
předcházejícímu roku o 29 pracovníků. K zamyšlení je klesající trend počtu zaměstnanců 
pocházejících z Tlumačova. Přitom charakter práce a nabízené podmínky jsou srovnatelné 
s jinými podniky v regionu, ne-li lepší. 
 
 
Firma PSÍ Hubík 
 
    V roce 2006 pracovalo ve firmě 47 zaměstnanců, z toho 46 žen. Podařilo se zvýšit obrat 
oproti roku 2005 o cca 7%. V České republice má firma kromě Tlumačova další tři prodejny – 
v Praze, Brně a Ostravě. Kromě toho vyváží své výrobky do dalších 12 zemí a z toho v 5 
zemích má vlastního importéra.Do výroby byl letos zakoupen automatický řezací stůl a tím 
bylo dosaženo v přípravě výroby plného CAD a CAM systému. 
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Továrna na kolečka Stodůlka 
 
    Tržba za rok 2006 činila 50 713 tisíc Kč. Celková produkce výroby koleček byla 60 000 
kusů. V letošním roce byla zahájena výroba nářadí (lopaty, rýče), která představovala 15% 
z celkové výroby podniku. 
    Celkový počet zaměstnanců byl v roce 2006 60, z toho z Tlumačova 36 pracovníků. 
 
 
Základní škola 
 
    Ve školním roce 2005 – 2006 navštěvovalo školu celkem 208 žáků, z toho na prvním 
stupni 114 a na druhém stupni 94. Vzdělávacím programem byla „Základní škola“. 
    Prioritou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se stalo studium a příprava 
Rámcově vzdělávacího plánu a příprava a tvorba Školního vzdělávacího plánu, podle něhož 
škola začne pracovat v dalším školním roce. 
    Mimořádná pozornost byla věnována integraci jedné žákyně školy současně se zřízením 
místa asistentky pedagoga a osobní asistentky pro tuto žákyni vyžadující zvláštní péči. 
    V tomto školním roce 2005 – 2006 prospělo s vyznamenáním celkem 105 žáků, neprospěl 
1 žák. V kázeňských opatřeních to bylo celkem 68 napomenutí třídního učitele, 32 důtek 
třídního učitele, 19 důtek ředitele školy a 7 snížených stupňů z chování. 
    Na osmileté gymnázium byl přijat 1 žák, na šestileté gymnázium 2 žáci a na čtyřleté 
gymnázium 1 žák. Na střední školy a střední odborné školy bylo přijato 9 žáků a na střední 
odborná učiliště 18 žáků. 
    Žáci tlumačovské školy se zapojili i do různých soutěží – sportovní, společensko-vědní a 
rovněž se zúčastnili olympiád – jazyk český, jazyk německý, jazyk anglický, Pythagoriáda, 
Archimediáda aj. Někteří žáci se zúčastnili nejen školních a okrskových kol, ale postoupili i 
do okresních soutěží. 
    Kvalifikovaná výuka byla v tomto roce na úrovni 81%. 
    Počet pedagogických pracovníků – 18 , správních zaměstnanců –6 a  personál školní 
jídelny – 6. 
    K 1. lednu 2006 Obec Tlumačov zřídila školskou radu, která navázala na práci rady školy. 
Je šestičlenná. 
    Ředitel školy – Mgr. Robert Podlas z Napajedel. Zástupce ředitele školy Mgr. Leona 
Jirušková z Napajedel. 
 
 
Mateřská škola 
 
    Do mateřské školy, která obývá budovu základní školy, chodí celkem 56 dětí do dvou tříd – 
Hvězdiček a Sluníček. Prvně jmenovanou třídu navštěvují dětí 3 – 4leté a do druhé děti 
předškolního věku 5 – 7leté. Pro děti jsou v mateřské škole připravena hrací centra vybavena 
novými hračkami. Vedle moderního vybavení tříd mají děti od letošního roku k dispozici 
nově zařízenou školní zahradu s novým dětským mobiliářem. 
    Kolektiv školy tvoří 4 pedagogické pracovnice. Ředitelkou školy je paní Hana Janoštíková 
z Tlumačova. 
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Mateřská škola Klubíčko Tlumačov , s.r.o. 
 
    Škola je provozována v rozsahu tří tříd. Do školy dochází 30 dětí, což její kapacita. 14 dětí 
dochází z Tlumačova. 
    V tomto roce byla prováděna 3. etapa rekonstrukce – stavební úpravy zahrady, příjezdová 
cesta, parkoviště a rekonstrukce topného systému. Byly vysázeny nové stromy a keře a 
provedeny zahradnické práce. V říjnu se konalo slavnostní zakončení období budování školy 
za účasti zástupců Obecního úřadu Tlumačov, dodavatelů, sponzorů a tlumačovských občanů. 
    Od listopadu, v souladu s novým školským zákonem, byla provedena úprava názvu – na 
Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o. Ve škole pracuje pět pedagogů, z toho čtyři 
speciální pedagogové. Od 1. září 2006 je ředitelkou školy Bc. Ludmila Stodůlková 
z Napajedel. 
 
 
Dům dětí a mládeže Sluníčko 
 
    Během celého roku připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko spoustu akcí pro děti. Některé 
jsou podrobně zaznamenány v průběhu roku. Ale přesto ještě alespoň výpis několika 
důležitých a zajímavých akcí:  
- prázdninová Valentýnská srdíčka 
- nejhezčí velikonoční kraslice 
- keramické odpoledne     
- Paragraf – základní i okrskové kolo                 
- vystoupení na plese obce Tlumačov 
- velikonoční dílny 
- soutěž v aerobiku – Otrokovice, Uherský Brod, Veselí nad Moravou 
- Den matek 
- hedvábné dny  
- Den dětí – Den broučků 
- letní tábor 
- příměstský tábor 
- ukaž, co umíš 
- mušličkování 
- prázdninový Halloween 
- duhové dny 
- keramické tvoření 
- Vánoční turnaj – florbal a aerobik 
- vánoční zvonek 
- vánoční přání 
- vánoční dílny                                                                                                                             
    Vedoucí Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, detašované pracoviště Tlumačov je 
paní Hana Hlobilová z Hulína. 
 
 
 
 
 



 

Kulturn ě informační středisko 
 
 
    To, že bylo v Tlumačově v září 2006 otevřeno Kulturně informační středisko, jsem se již                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                              
zmiňovala v zápise z měsíce září. Přesto nyní ještě napíši přehled akcí, které během roku –      
září až prosinec KIS pořádalo: 
Září: Otevření KIS 
         Výstava dřevěných plastik 
         Výstava komunitního plánování 
         Máme doma „prvňáčka“ 
         Vydání Tlumačovských novinek 
         Setkání maminek na mateřské dovolené 
         Snadnější návrat do zaměstnání 
Říjen: Začínáme využívat internet 
           Detoxikace organismu 
           Dušičková vazba 
Listopad: Domácí násilí 
                Vydání kalendáře Tlumačova 
                Celé Česko čte dětem 
                Balada pro banditu 
                Posezení s písničkou 
                Výroba háčkovaných ozdob na stromeček 
                Setkání starostů obcí regionu 
Prosinec: Rozsvěcení vánočního stromu 
                Vánoční vazba květin 
                Vánoční posezení spísničkou 
                Vánoční výstava 
                Vánoční jarmark 
                Vydání Tlumačovských novinek 
    Kulturně informační středisko zajišťuje výuku na hudební nástroje ve spolupráci se 
Základní uměleckou školu Otrokovice, jazykový kurz anglického jazyka pro začátečníky, 
kurzy PS – Word, Excel, cvičení tajči, Mateřské centrum Housata. Nabízí propagační 
materiály Tlumačova i blízkého okolí, zajišťuje předprodej vstupenek, veřejný internet, 
kopírování, skenování, fax. 
 
Knihovna 
 
  Knihovna v Tlumačově se letos aktivně zapojila do ojedinělého projektu v České republice 
nazvaného „Celé Česko čte dětem“, jehož cílem byla podpora čtení dětem. Hlavním heslem 
kampaně bylo – Čtěte svým dětem 20 minut denně. Projektu byla udělena záštita Ministerstva 
kultury České republiky a Dětského fondu OSN UNICEF ČR. Organizátoři vyhlásili dvě 
výtvarné soutěže pro děti. První téma – Nakresli svou nejoblíbenější postavičku – pro děti 
mateřských škol a 1. stupně základních škol. Žáci druhého stupně základních škol navrhovali 
plakát s tématem – Celé Česko čte dětem – na rok 2007. 
    Tlumačovské děti vytvořily 87 výkresů, které byly vystaveny v KIS. Všechny obrázky pak 
byly zaslány do Prahy, kde došlo k vyhlášení vítězů této soutěže. Mezi oceněnými byla i 
žákyně 1. třídy Základní školy Tlumačov Nikola Podešvová, které byla udělena Zvláštní cena 
poroty. 
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    V současné době tlumačovská knihovna nabízí čtenářům na 4 800 kusů knih z řad beletrie, 
naučné literatury pro dospělé a mládež, detektivek, životopisů, básní, tak pohádek a literatury 
pro starší děti. Dvakrát ročně je knižní fond obohacován o výměnný soubor Krajské knihovn 
Františka Bartoše ze Zlína. Dále jsou zde k dispozici různé druhy časopisů pro dospělé, 
mládež i děti. Pro návštěvníky knihovny s malými dětmi je připraven dětský koutek, kde se 
děti zabaví s připravenými hračkami, knihami či omalovánkami, a rodiče si mohou v klidu 
vybrat knihy. Návštěvníci zde mají umožněn i přístup na veřejný internet. 
 
Farnost Tlumačov 
 
    Záznamy o tlumačovském kostele sv. Martina jsou už známy z konce 14. století., takže je 
to jedna z nejvýznamnějších historických památek regionu. 
    V posledních letech byl kostel „němý“, neboť jak se říká, kostel, který nezvoní, je smutný 
kostel. Proto se před 7 lety nechaly udělat nové hodiny, které odbíjejí po čtvrthodinách čas. 
Letos se ale rozezněl na tlumačovském kostele zvon. Na věži kostela jsou tři zvony, dva větší 
a jeden – umíráček. Největší zvon, který byl ulit v roce 1964 ve zvonařské dílně Josefa 
Dytrycha, je asi 60 cm vysoký a průměr má 80 cm. Byl ulit ke cti sv. Františka a sv. Ludmily. 
K pohonu je použit tzv. lineární motor, který funguje tak, že zvon není s motorem nijak 
mechanicky spojen, ale je rozhoupáván silou elektromagnetických vln, takže zvon je 
rozhoupáván velmi šetrným pohonem, který se velmi podobá ručnímu zvonění. 
    Zvon zvoní pravidelně ráno, v poledne a večer k modlidbě Anděl Páně. V pátek zvoní vždy 
ve tři hodiny odpoledne jako připomínka Ježíšovy smrti na Golgotě, a také zvonívá půl 
hodiny před začátkem mše svaté. 
    V roce 2006 byly provedeny 3 křty dětí v kostele do 1 roku a 2 biřmování. Církevní sňatek 
žádný. Svatého přijímání bylo uskutečněno 6 200, pohřbů 8, z toho 5 do země a 3 kremace. 
Bylo odslouženo 53 mší svatých s obvyklou nedělní návštěvou 90 věřících. Náboženství 
navštěvovalo 17 dětí. Ve farnosti působí 1 katecheta. 
 
Historický spolek Tlumačov 
 
    V tomto roce se podařilo zakoupit 7 dívčích krojů ze Sazovic. Kroje byly neúplné, proto se 
musely dohotovit. Tuto práci většinou provedla paní Jitka Fialová. Děvčata se v krojích 
poprvé představila na Hanáckém dnu. Členové spolku pokračují ve zhotovování 3 kusů 
pánských  a 2 kusů ženských tlumačovských hanáckých krojů.  
    Významnou letošní akcí byla výstava historických zemědělských strojů a zařízení na hřišti 
u sokolovny v rámci probíhajícího Hanáckého dne. Spolek vystavoval jen malou část 
vlastních zemědělských strojů – mlátička, žačka na obilí, fukar. Ze soukromé sbírky byl 
zapůjčen stabilní motor. Samozřejmostí byla příprava všech strojů, jejich ošetření a nátěr. 
Většina exponátů je uskladněna v soukromé nemovitosti. V průběhu tohoto roku se podařilo 
získat další zemědělské exponáty – mlátičku, koňskou hrabačku, žačku na obilí, menší fukar, 
stroj na obřísla, kamenný šrotovník, traktor Svoboda 15, traktor Škoda 30, traktor Zetor 25 K. 
    Spolek má 10 aktivních členů. Je to velmi málo na akce, které spolek pro další období 
připravuje. Snad se najdou mezi tlumačovskými občany další ochotní členové, kteří by 
pomohli Historickému spolku Tlumačov. 
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Letní kino Tlumačov 
 
 
 
    V září letošního roku zakončilo místní letní kino vůbec nejúspěšnější sezónu za několik 
posledních let. A zde jsou nejnavštěvovanější filmy v našem letním kině: 
Účastníci zájezdu – 342 návštěvníci 
Doba ledová 2 – Obleva – 207 návštěvníků 
Šifra mistra Leonarda – 156 návštěvníků 
Auta – 146 návštěvníků 
Piráti z Karibiku – 117 návštěvníků 
    Dvacet odpromítaných filmů dává vynikající průměr na jedno představení, a to 79 diváků, 
čímž naše letní kino 2,7x převyšuje celostátní průměr návštěvnosti, jež činí 29 diváků. Dalším 
ukazatelem dobré uplynulé sezóny je překročení plánovaných tržeb o 43.910.- Kč. V příštím 
roce nás čeká jubilejní 80. sezóna provozování kina v Tlumačově. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov 
 
    K datu 31. prosince 2006 má základna Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov celkem 61 
členů, z toho mládež 22 a dospělí 39 členů. V prvním pololetí odešlo na vlastní žádost 5 členů 
a přibyli 2 členové. Došlo také ke generační výměně ve funkci velitele Zásahové jednotky. Na 
místo dlouholetého velitele Václava Machovského, který odstoupil na vlastní žádost, byl 
jmenován starostou obce pan Roman Šnajdar. 
    V březnu a dubnu, kdy došlo v Tlumačově k povodním, čistili hasiči toky Hlavničky a 
Mojeny, odstraňovali naplaveniny a dřevěné mostky, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů 
rodinných domků a vodních lagun. 
    Sbor uspořádal 3 soutěže v požárním sportu: Soutěž mladých hasičů 
                                                                            Okrskovou soutěž 
                                                                             4. ročník noční soutěže 
    V květnu naši obec navštívil ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach, který 
odevzdal SDH Tlumačov šek v hodnotě 50.000.- Kč. Tato částka byla použita na nákup 
člunu, který byl dodán našim hasičům v září. V tomto roce bylo členy sboru odpracováno 
1650 brigádnických hodin. Další akce, na kterých se naši hasiči podíleli nebo pořádali: 
- turnaj v malé kopané na sokolovně 
- požární dohled na plesech obce a ZŠ 
- zajištění občerstvení na Hanáckém dnu, na Dnu dětí, na otevření KIS a rozsvícení vánočního 
  stromu 
- slavnostní zakončení sezóny 
- pořádání Martinské zábavy                                                 
- vánoční besídka pro děti 
    Výjezdy Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov v roce 2006: 
Požár rodinného domu ulice Masarykova 333 – 19. 1. 
Požár kontejneru ve sběrném dvoře v areálu bývalé cementárny – 23. 3. 
Povodně v ulicích Sportovní, Kvasická, Dolní, Metlov – 28. 3. – 14. 4. 
Požár v Metalšrotu Tlumačov – 16. 5. 
Požár pole na ulici Machovská – 22. 7. 
Požár kombajnu na poli směr Kurovice – 22. 7. 
Požár rodinného domu v ulici Sportovní 334 – 29. 7.  



 

Čištění haly firmy Lukrom – 9. 8. 
Požár zahradního domku v ulici Sportovní – 5. 10. 
Čištění septiku v ulici U Trojice – 11.10. 
Odčerpávání vody v tiskárně – V –print Tlumačov - Skály 
 
 
Podniky a podnikatelé v Tlumačově 
 
Dura-Line CT,s.r.o.  - U Písáku 682 
Výroba, vývoj a prodej plastových potrubních systémů a příslušenství k nim 
 
Finnforest CZ, s.r.o. – Skály 215 
- dřevozpracující průmysl 
- hobby materiály 
- stavba a konstrukce – produkty dřevostaveb 
- architektura – dřevo v interiérech 
 
Gazda Ivo – Sportovní 561 
- palivové grilovací brikety 
- lisování a prodej dřevěných briket a grilovacích briket pro opékání, rožnění a grilování 
 
J.I.P.S. CNC, s.r.o. – Dr. I. Horníčka 371 
- kovoobráběčství 
- kovovýroba na numericky řízených strojích 
- zprostředkovatelská a obchodní činnost 
 
Lesnictví Kohoutek, s.r.o. – Dr. I. Horníčka 679 
- lesnická a obchodní činnost                                                                                              
- výroba štípaného palivového dříví                                                                                                                                
- doprava dřeva       
 
Metalšrot Tlumačov,a.s. – Mánesova 510 
- výkup železného šrotu a barevných kovů 
- zpracování a prodej upraveného kovového šrotu a vytříděných a upravených barevných  
   kovů 
- likvidace ocelových konstrukcí, těžkých strojů a vyřazené zemědělské techniky  
- nákladní doprava včetně nakládací techniky, práce autojeřábu do hmotnosti 28 tun 
- přeprava těžkých nákladů na podvalníku    
- možnost nákupu užitkového materiálu v prostorách společnosti pro výrobní podniky  a pro   
  domácnost 
 
PSÍ Hubík – Dolní 23 
- výroba a prodej motooděvů 
- prodejna motooděvů 
 
REMO CZ Tluma čov,s.r.o. – Švermova 498 
- kompletní dodávky jeřábů a zdvíhacích zařízení včetně servisu                                                 
- inspekce, revize a revizní zkoušky 
- montáž dálkových radiových ovládání 
- školení jeřábníků a vazačů 



 

                                                                                                                                           -460- 
 
Továrna na kolečka Stodůlka – Nádražní 154 
- výroba stavebních koleček                                                                                                                                                                                                        
- výroba hraček 
 
V print, s.r.o. – Skály 708 
- kompletní nabídka tisku 
- potisk kovů, panelů, papíru, samolepících materiálů 
- velkoplošný tisk 
 
Zemský hřebčinec Tlumačov – Dolní 115 
- chov plemenných hřebců 
- odchov a výcvik koní včetně testace 
 
 
Služby v Tlumačově 
 
Autoopravna Ředina – náměstí Komenského 31 
- autoopravna 
 
Autoservis Michal Adamík . DR. I. Horníčka 371 
- kompletní neznačkový servis a diagnostika vozů značek Škoda, Volkswagen, Seat, Audi 
- geometrie 
- pneuservis 
- opravy klimatizací    
 
Autoškola Balcárek – Dolní 580  
- výuka v řízení motorových vozidel skupiny B 
- kondiční jízdy 
 
Čalounění Radek Skopal – Metlov 553 
- opravy a rekonstrukce 
 
Cestovní agentura Marie Vejmělková – Nádražní a Machovská 389 
- prodej zahraničních a tuzemských zájezdu a dovolených                                                                                                                                              
- rezervace a předprodej vstupenek 
- pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v zahraničí  
- sjednání pojištění právní ochrany D.A.S. 
- zajištění autobusové dopravy 
- kopírování formátu A3, A4 
- automatické zpracování dat 
 
Fotograf Michael Jurák – Dolní 580 
- fotografie klasickou i digitální technikou 
- architektura, portrét, reportáž i rodinné události  
 
IBS – Insurance Broker Service, s.r.o. Pavel Vráblík – J. Žižky 505 
- makléřská pojišťovací společnost   
- pojištění pro domácnost, úrazová, životní, havarijní pojištění vozidla 
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Kadeřnictví Anna Odložilová – náměstí Komenského 799 
- kadeřnictví – dámské, pánské a dětské střihy   
- barvení a melírování vlasů, barvení řas a obočí       
- tvorba společenských účesů a další kadeřnické služby   
 
Klempířství a pokrývačství Vlček a Mouka  - Metlov 553 
- pokrývání střech střešní krytinou  
- klempířské práce  
- dodávka a montáž oken Velur 
 
Taxislužba Martin Prokop  – Sportovní 718 
- taxislužba pro Tlumačov, Otrokovice a okolní region  
 
Úklidová služba P + Z  - 6. května 806 
- veškeré úklidové práce 
- čištění koberců, mytí oken, pravidelné úklidy domácností, úklid po malování 
 
Výškovky CZ – Nádražní 552 
- stavební práce 
- výškové práce 
- stavby v extrémních podmínkách 
- reklamní servis 
 
Zdravotnictví  
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Libor Tesařík 
Praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Hana Červenková 
                                                       MUDr. Petra Gelnarová 
Praktický zubní lékař MUDr. Milan Staněk 
Privátní lékař MUDr. František Kel 
Lékárna Tlumačov, Schizandra, s.r.o. Mgr. Jana Pučková 
 
Prodejny 
 
Cukrárna – Olga Ředinová – náměstí Komenského 
Krmiva, zahrádkářské, chovatelské a rybářské potřeby – Ing. J. Haša – nám. Komenského  
Makro – velkoobchod hraček – ulice Nádražní 
Martina Skácelová – prodej novin  a tabáku – ulice Dolní 
Potraviny Area Trade, s.r.o. – ulice Nádražní 
Potraviny F. Maňas – ulice Machovská a ulice Dolní 
Potraviny J.M.P. konzum – J. Postava – ulice Švermova 
Prodej pletiv a oplocení – M. Matulík- nám. Komenského 
PSÍ Hubík – prodejna motooděvů – ulice Dolní 
Stavebniny Stavur – ulice Družstevní 
Řeznictví Obdržálková – ulice Masarykova 
Zahradnictví Talaš 
Zahradnictví Hotařík – ulice Machovská 
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Restaurace 
 
Bar Mix – Club – ulice Sokolská 
Hostinec U Hřebčince – ulice Dolní 
Pohostinství Na Křižovatce – ulice Masarykova 
Restaurace Černý kůň – ulice Nádražní 
Hostinec U Rudolfa Purkrabího z Donína – ulice Masarykova 
 
 
Fotbal v Tlumačově 
 
    V létě oslavil tlumačovský fotbal své 75. narozeniny. Byla to pravá nefalšovaná oslava jak 
má být. Viz zápis v měsíci červenci. Pokud by tlumačovští fotbalisté a jejich fanoušci chtěli 
na něco zapomenout, tak by to byly letošní jarní povodně, které zničily hřiště, a tak se celá 
jarní část soutěže odehrávala na neutrální půdě – Záhlinice a Hulín. A jak si vedla jednotlivá 
družstva v letošní sezóně? 
    Žáci v jarní soutěži 2005 – 2006 dokázali zvítězit v okresní soutěži. Po letní obměně kádru, 
kdy hlavní opory týmu byly přeřazeny do dorostu, se týmu vedlo hůře. Po podzimní části 
skončili žáci na 4. místě. 
    Dorostenci na jaře bojovali ve středu tabulky okresní soutěže. V podzimní polovičce 
sezóny se již týmu dařilo o poznání lépe. Skončil na skvělém třetím místě. 
    B tým mužů se ve IV. třídě na jaře rozjížděl pomaleji, nakonec mu patřila 11. příčka. Muži 
a jejich trenéři „zabrali“ a začali se pohybovat na opačném konci tabulky. Po podzimu je tým 
na 2. místě. 
    A tým mužů dlouhodobě patří na čelní příčky okresního přeboru a ne jinak tomu bylo i 
v tomto roce. Tým skončil v okresní soutěži na pěkném 4. místě. 
    Nezbývá než doufat, že se v následující sezóně fotbalovým oddílům TJ Sokol Tlumačov 
povede minimálně tak dobře jako v uplynulé. Výborná práce s mládeží, o níž svědčí 
nepřeberné množství malých adeptů v žákovské kategorii, je příslibem, že i v budoucnu bude 
kopaná hrát ve sportovním dění v Tlumačově důležitou roli, jak je tomu nyní. 
 
 
Odbíjená 
 
    Oddíl odbíjené měl v roce 2006 31 členů. Členy oddílu lze rozdělit na mládežnickou část – 
cca 10 dětí ve školním věku, které trénuje pan Miloš Batoušek – kroužek při DDM, a na 
dospělou část, která se pravidelně  každý pátek po celý rok schází na tréninku v tělocvičně ZŠ 
nebo na hřišti plážového volejbalu. Děti se zúčastnily turnaje pro žáky ZŠ, oddíl pro ně 
připravil turnaj v plážovém volejbale – červenec, a předvánoční turnaj – prosinec. 
    Dospělí obsadili 2. místo na turnaji smíšených družstev na Žlutavách – leden, zúčastnili se 
dvou turnajů v plážovém volejbale – červenec a září, odehráli mezinárodní utkání s tradičním 
soupeřem z Německa s družstvem TV Idstein. 
    Aktivní členové oddílu v roce 2006 – M. Batoušek, R Huráň, Pekárek, P. Paďour, L. 
Gazda, Kotásek, M. Pavlík, H. Janoštíková, M. Chujacová, J. Gazdová. 
 
 
 
 
 



 

Asociace sport pro všechny 
 
    Členskou základnu v roce 2006 tvořili 82 členové, z toho 81 dospělých a 1 žákyně. 
K 1. září 2006 bylo pro nezájem ukončeno cvičení rodiče s dětmi a cvičení žáků. Cvičí tedy 
pouze ženy a žákyně 3x týdně. Předsedkyní je stále paní Ludmila Kvardová. 
 
 
Mistrem ČR dorostemců v hodu diskem je Tlumačák 
 
    V říjnu roku 2004 přivedl pan Stašek svého nejmladšího syna Martina do atletického oddílu 
Jiskra Otrokovice. Martin totiž chtěl házet oštěpem. S trenérem zahájil všestranný atletický 
trénink od sprintu přes překážky až po celý desetiboj. Výsledky se dostavily brzy. Po půl roce 
přípravy se Martin objevil v první republikové desítce dorostenců ve vrhu koulí a hodu 
diskem. V zimě 2005 – 2006 se Martin podíval do posilovny, kde se ukázalo, že má 
předpoklady pro vrhy. Kdysi absolvoval na tlumačovské škole kroužek vzpírání. To, co se 
musí vrhači v jeho věku pracně učit, mu stačilo jen oprášit. 
    Na březnovém mistrovství ČR dorostu obsadil 4. místo ve vrhu koulí. Tam si ho také všiml 
reprezentační trenér a Martin v dubnu odjížděl na soustředění mládežnické reprezentace. 
Kromě koule se začal věnovat disku, který je technicky mnohem složitější než koule. Martin 
však svou pílí a zarputilostí techniku zvládl a těsně před červencovým mistrovstvím ČR splnil 
limit i v hodu diskem. Na stadioně ve Vítkovicích zažil do té doby svůj největší závod. Své 
soupeře šokoval hned svým prvním pokusem, kterým si vylepšil i svůj osobní rekord na 47,59 
m. A když se ve čtvrté sérii zlepšil na 48,02 m, bylo o titulu rozhodnuto. 
    Kromě zlaté medaile a trika s nápisem Mistr ČR má vítěz právo startovat na zahraničním 
mezinárodním utkání. Se lvíčkem na prsou nastoupil Martin v červenci v Dubnici nad Váhom. 
V silné konkurenci obsadil 3. místo. Na sklonku prázdnin si Martin vyzkoušel start na 
mistrovství ČR mužů do 23 let, kde obsadil shodně 9. místo ve vrhu koulí i v hodu diskem. 
Blahopřejeme! 
 
Erb Tluma čova na Ještědu 
 
    Když se soutěž „Šála pro Ještěd“ u příležitosti akce „Ještěd 2006“ vyhlašoval, nikdo 
z pořadatelů netušil, jaký zájem vzbudí u veřejnosti. Jednoznačně obrovský! Z došlých šál, 
které zaplnily v Liberci obřadní síň radnice, měla porota těžkou hlavu s oceňováním 
originálních výrobků. A tak se stalo, že se rozdávaly ceny za nejzelenější šálu, za nejměkčí 
šálu tzv. kojencův sen atd. Nejdelší kus šály měřil 200 metrů a naopak nejkratší 3 cm, 
nejstarší pletařce bylo téměř devadesát let a nejmladší byla osmiletá. Každý se mohl soutěže 
zúčastnit a uplést libovolně dlouhý barevný a s vlastním motivem díl šály, který musel být 
však široký 19 cm. Jednotlivé díly pak byly zkompletovány a obří šála umístěna na Ještědu. 
    Paní Věra Kytlicová z naší obce se soutěže „Šála pro Ještěd“ také zúčastnila a upletla šálu 
se znakem Tlumačova. Paní Kytlicové děkujeme za prezentaci naší obce a k ocenění „Za 
vypletený erb města Tlumačova“, kterého se jí dostalo od Statutárního města Liberec, 
blahopřejeme! 
 
Zahrádkáři 
 
    Ke dni 31. prosince 2006 byli v organizaci 104 členové.  
    V moštárně byly v tomto roce zpracovány 4 tuny jablek a vylisovány 3022 litry šťávy. 
V pálenici bylo vypáleno 1100 metrických centů kvasu a počítadlem proteklo 11000 litrů 
pálenky. 
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    Členové výboru připravili pro své členy a zájemce z řad tlumačovských občanů několik 
vydařených akcí: 
Postřiky a škůdci ovocných stromů – přednáška 
Doubravice, Kunštát, Lysice – zájezd 
Košt pálenek 
Výstava ovoce, zeleniny a květin 
Mikulášský večírek pro členy organizace 
    Předsedou Místní organizace ČZS Tlumačov je pan Miloš Stoklásek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Zapsal kronikář Mgr. Jiřina Rýdlová dne 28. března 2007 
 
 
                                                                                            Jiřina Rýdlová - podpis 
 
 
Potvrzuji Ing. Jaroslav Ševela starosta obce 
 
                       Podpis 
 
Razítko – Obec Tlumačov 
                 Nádražní 440 
                 763 62 Tlumačov 
 
 
 


