
 
Rok 2009 
 

     1. lednem začalo předsednictví  České republiky státům Evropské unie. Toto trvalo 6 měsíců. První 
polovina roku byla tedy pro Českou republiku významným milníkem  v její historii, neboť po tuto 
dobu bude poprvé předsedat Radě Evropské unie. 

     Lednové mrazy provází každoročně bitva o ruský plyn. Rusko snížilo dodávku (kvůli sporu 
s Ukrajinou) suroviny o čtvrtinu. Postižena byla i Česká republika. 7. ledna Rusko zcela zastavilo 
dodávku plynu do Evropy. Do České republiky proudí plyn z Norska a Německa. Vyžívány jsou také 
podzemní zásoby plynu. Po dvou týdnech a několika jednáních Rusko obnovilo dodávku plynu do 
Evropy. 

     20. ledna za účasti milionů lidí, kteří přišli do ulic americké metropole, se uskutečnila inaugurace 
44. prezidenta Spojených států amerických Baracka Husseina Obammy. 

     Zásadní změna roku 2009 se týká nemocenské. První 3 dny nemocný nedostává žádné dávky, od 
čtvrtého do 14 dne platí zaměstnavatel 60% a teprve pak následuje klasická nemocenská (60% z  
 platu). Podpora nezaměstnaným do 50-ti let je 5 měsíců, do 55-ti let 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců. 
První 2 měsíce 65 % z platu, další 2 měsíce 50 % z platu a po zbytek doby 45%. 

     česká republika v lednu čelila nejhoršímu propadu průmyslové produkce v novodobé historii. Podle 
statistických údajů se výkonnost snížila o rekordních 23,3 %, což představuje, že přišlo o zaměstnání 
42 000 lidí. Nejhorší propad 30% automobilový průmysl, textilní 25%, hutnictví 23 %, dřevařský a 
strojírenský průmysl 20%. 

     Od 18. února do 1. března  proběhlo v Liberci – Vesec – Ještěd mistrovství světa v klasickém 
lyžování.  

     Přesně před 10-ti lety – 12. března 1999 – se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance 
(NATO). Stalo se tak necelých 10 let po listopadovém převratu, 8 let po zániku Varšavské smlouvy. 
Česko si kulaté výročí připomnělo dvoudenní konferencí v Senátu České republiky. 

     Pietními a vzpomínkovými akcemi si Česká republika 15. března připomněla, že uplynulo 70 let od 
okupace Československa nacistickými vojsky a následného vytvoření Protektorátu Čech a Moravy. 

 



     24. března se opozici podařilo na pátý pokus vyslovit nedůvěru vládě. Topolánkova vláda skončila. 
Dva dny nato premiér Mirek Topolánek  podal do rukou prezidenta Václava Klause demisi, který ji 
přijal. Vláda tedy už neprosadí úkoly, které si stanovila – americký radar, Lisabonskou smlouvu, 
reformy zdravotnictví, školství aj. Má být vytvořena tzv. úřednická vláda složená z nestraníků a 
odborníků. Topolánkova vláda opustí Strakovu akademii (sídlo vlády) až 8. května po summitu o 
východním partnerství. 

     První dubnový den tohoto roku byl poznamenán nejen aprílovým žertováním, ale i několika 
změnami. Děti do 18-ti let nebudou platit za vyšetření u lékaře, třicetikorunový poplatek ta recept nám 
bude odečten od doplatku za lék. Od 1. dubna začaly úřady vydávat  nové cestovní pasy, jež jsou 
vybaveny otiskem ukazováčku pravé ruky majitele. 

     4. dubna na plochu letiště v Ruzyni dosedl speciál Air Force One, z jehož paluby vystoupil 
americký prezident Barack Obamma se svou manželkou Michelle. Manželský pár přivítali prezident 
Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek. Pak odjel americký prezident do hotelu Hilton. V neděli 
dopoledne se na Hradčanském náměstí sešly tisíce lidí, aby vyslechly jediný veřejný projev na 
evropské cestě B. Obammy. Pak se prezident přesunul do Kongresového centra, kde se zúčastnil 
summitu EU-USA. Po skončení se setkal také s exprezidentem Václavem Havlem. V podvečerních 
hodinách odletěl na návštěvu do Turecka. 

     9. dubna prezident Václav Klaus na Pražském hradě jmenoval v pořadí osmého předsedu vlády 
samostatné České republiky Ing. Jana Fišera, CSc. – dosavadního předsedu Českého statistického 
úřadu. Má vést novou vládu do předčasných voleb. V polovině dubna má premiér k dispozici 17 jmen, 
z nichž by mohl sestavit svůj patnáctičlenný kabinet – vládu, kterou by měl 8. května jmenovat 
prezident ČR. 

     18. dubna zažili obyvatelé severočeské metropole Ústí nad Labem ve strachu. Své město opevnili 
před nájezdem stovek českých a německých neonacistů. Zatímco pochod neonacistů dva dny před 
výročím narození A. Hitlera se obešel díky masivnímu nasazení policie bez vážných incidentů, 
následky útoku na romskou rodinu ve Vítkově, kdy neznámí útočníci vypálili dům, byly katastrofální. 
Ani ne dvouletá holčička utrpěla popáleniny na většině těla.  Těžce popáleni byli i její rodiče. 
Odstupující premiér Topolánek rozhodl zařadit na jednání vlády diskuzi, jak proti narůstajícímu 
extremizmu v České republice postupovat. 

     Tak zvanou mexickou nebo prasečí chřipkou AN1H1 se zatím nakazilo více jak 11 tisíc lidí ve 
čtyřiceti zemích světa. Dosud kvůli viru zemřelo 75 nakažených. I v naší republice, zejména na letišti 
Ruzyně, došlo k bezpečnostním opatřením. Cestující, kteří přilétají z Mexika nebo USA jsou zařazeni 
do izolace a po lékařské prohlídce propuštěni.  

     Česká ekonomika dostala v květnu další ránu – rekordní propad hrubého domácího produktu. 
Hodnota hrubého domácího produktu – což je procentuální vyjádření vyprodukovaného zboží a služeb 
– propadla o 3,4 %. To je úplně nejhorší výsledek za celou existenci České republiky, jak uved Český 
statistický úřad. 

     Krize si začala vybírat svoji daň i jinde. V českých obchodech se krade. Rapidně došlo k nárůstu 
počtu drobných krádeží. A důvod? Krize a s ní spojená nezaměstnanost. Drobné krádeže  
v supermarketech se staly novodobým fenoménem. Prakticky v každém městě jejich počty narůstají. 
Policisté zadržují jak muže, tak i ženy ve všech věkových kategoriích, ale i děti. 



     Všichni věděli, že to muselo přijít…Koncem května se Česká republika stala 46. zemí, kde se 
projevila nákaza prasečí chřipkou. Lékaři ji prokázali u pilota ČSA, který se vrátil z New Yorku. 
Pacientzůstal v izolaci a sním i ostatní členové posádky. Další případ se neprokázal. Kvůli panice ve 
světě spadly ceny ropy a obilí, ale polepšily si farmaceutické firmy. Obří škody nenapáchal jen virus, 
ale především strach z něj.  

     V měsíci květnu ekonomové zjistili, že meziroční propad turismu v naší zemi činí 8,7%, tzn., že 
k nám do této doby přijelo o 210 tisíc turistů méně, než vloni. Ještě před padesáti lety bylo cestování 
událostí a vycestovat někam před sto lety, znamenalo učinit velké životní rozhodnutí. Lidé, co se 
vrátili z neznámého světa, často o svých strhujících zážitcích poutavě vyprávěli, cestovatelé šířili 
osvětu. Dnes je možné přes Internet zaplatit cestu kamkoliv a ubytování kdekoliv ze dne na den. 

     Od 8. května mělo Česko novou vládu. Prezident Václav Klaus jmenoval do funkcí 16 nových 
ministrů – vládu loajálních úředníků. Jejich premiérem byl jmenován Jan Fišer. 

     Davy obdivovatelů zpěváka Waldemara Matušky, který zemřel v USA, se přišly rozloučit na 
Slovanský ostrov, kde byla rakev převezena. Urna s popelem pak byla uložena na vyšehradském 
hřbitově. 

     Horší než při mohutných záplavách v roce 1997 – takové srovnání bylo často slyšet na mnoha 
místech Valašska a také v jižních Čechách. Došlo zde k neobyčejně intenzivním průtržím mračen a 
přívalovým dešťům, které měly za následek kromě mnohamilionových škod i ztráty na lidských 
životech. Série tragických událostí ale nekončí. Meteorologové předpověděli další deště. Zejména na 
Novojičínsku a v jižních Čechách. Předpověď se vyplnila. A jaké byly následky pětidenních povodní? 
13 obětí, 53 zraněných, 175 zachráněných, 867 evakuovaných. Nasazeno bylo 2 131 požárníků, z toho 
620 profesionálů, pomáhalo 605 vojáků, hasiči provedli 947 zásahů. Odhadované škody činily 5,6 
miliard Kč. Povodně zasáhly 13 okresů v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihočeském, 
Královéhradeckém a Plzeňském kraji. 

     V měsíci červenci nabírá na obrátkách šíření prasečí chřipky nejen na světě, ale i u nás. Během 
měsíce přibylo v Česku 47 případů, což znamená celkem 75 nemocných. Světovou zdravotnickou 
organizací byla vyhlášena pandemie. Proti nákazám účinkuje lék Tamiflu. Jedinou a účinnou prevencí 
je osobní hygiena. Krajská hygienická stanice, krajský úřad a Hasičský záchranný sbor zlínského kraje 
mají zpracovaný vlastní Pandemický plán. Ten řeší postupy pro případ vyhlášení krizového stavu. 

     Před 40-ti lety stovky milionů lidí sledovaly televizní přenos v noci z 20. na 21. července 1969, kdy 
přistáli američtí astronauti na Měsíci. 21. července ve 03:56:02 SEČ vstoupil Neil Armstrong jako 
první člověk na povrch měsíce. 

     1. září jsme si připomněli  70. výročí invaze německých vojsk do Polska a tím i začátek 2. světové 
války. 

     Ve Zlínském kraji zamířilo poprvé do škol celkem 5 350 prvňáčků. 

     Lichtenštejnské knížectví jako poslední země na světě uznalo Českou republiku coby suverénní 
stát. Dohoda mezi oběma státy je tečkou za spory kvůli majetku Lichtenštejnů, které Československo 
na základě Benešových dekretů zkonfiskovalo. 

     Předčasné volby, které byly vyhlášeny na 9. a 10. října se neuskuteční. Ústavní soud vyhověl 
stížnosti jednoho poslance a zrušil zákon o zkrácení volebního období sněmovny. Prezident V. Klaus 
vyjádřil vážné znepokojení nad verdiktem Ústavního soudu. Poslanci následovně přijali novelu ústavy, 



volby by tudíž mohly proběhnout v listopadu. V září sněmovna neschválila svůj program a nezařadila 
na něj hlasování o svém rozpuštění. Jednání zablokovala Sociální demokracie, k níž se přidali 
komunisté a zelení. Rozhodnutí ČSSD všechny šokovalo. 

     Boj o radar končí. Americký prezident B. Obamma 17. 9. telefonicky oznámil premiéru J. Fišerovi, 
že jeho vláda ustoupila od záměru vybudovat v Brdech radarovou stanici. 

     Ve dnech 26. – 28. září navštívil naši republiku papež Benedikt XVI. Běhen svého pobytu navštívil  
kostel  Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko a setkal se prezidentem Václavem Klausem. V neděli 
sloužil mši svatou na letišti v Brně – Tuřanech. Třetí den navštívil baziliku sv. Václava ve Staré 
Boleslavi. Celebroval mši svatou u příležitosti Národní svatováclavské pouti. 

     Prezident V. Klaus vytvořil další překážku ratifikace Lisabonské smlouvy. Obává se, že by jeho 
podpis vedl k prolomení Benešových dekretů a spustil vlnu žalob o majetek ze strany sudetských 
Němců. Čeká ještě na vyjádření Ústavního soudu. Lisabonskou smlouvu již podepsaly všechny státy 
EU. 

     Zástupci zlínského regionu pozvali Svatého otce na Velehrad v roce 2013, kdy si Morava 
připomene 1 150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Benedikt XVI. přijal 
zvací dopis a stříbrnou repliku kříže z období Velké Moravy. Zatím není jisté, zda papež Zlínský kraj 
navštíví. 

     Česká republika má 95 000 dávek vakcíny proti prasečí chřipce. Ke konci listopadu bylo ve 
Zlínském kraji 46 případů této nemoci. V Česku je hlášeno 873 případy, z toho 22 obětí. 

     17. listopadu jsme si připomněli dvacetileté výročí pádu totality v naší zemi. Představitelé 
politického a společenského života, ale i prostí občané položili květiny a zapálili svíčky u pamětní 
desky na Národní třídě. 

     Od 1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva ve státech Evropské unie. Tato smlouva 
představuje posílení demokracie v EU a výrazně zvýší pravomoci Evropského parlamentu, který bude 
spolupracovat s ministry národních vlád také o důležitých otázkách v oblasti mezinárodní obchodní 
politiky a spravedlnosti. Jako poslední podpis pod tuto smlouvu přidal prezident V. Klaus, na který 
čekaly všechny státy Evropské unie. 

     Přes dva a půl tisíce policistů, hasičů a státních zaměstnanců demonstrovaly v Praze proti 
plánovanému 4% snížení svých platů. Snížení platů je součást vládního úsporného balíčku, který měl 
snížit deficit státního rozpočtu. Se státním rozpočtem na rok 2010 sice prezident Václav Klaus 
nesouhlasil, ale přesto ho podepsal. A to dokonce v přímém televizním přenosu  v pořadu Partie na 
Primě. Rozpočtový schodek činí rekordních 163 miliard Kč. 

 

 

 

 

 

      



 

LEDEN      
Kterak v lednu studeno – tak v červenci teplo. 

1. leden 

     Začal rok 2009, sněží, sníh zůstává, netaje. Teplota přes den -2°, v noci -6°. 

 

10. leden 

     Charita sv. Anežky Otrokovice pořádala každoroční Tříkrálovou sbírku. Kašpar, Melichar a 
Baltazar chodili koledovat i v naší obci. Letos to neměly děti jednoduché, protože po celý den, kdy 
koledovaly, byl silný mráz -10°. V Tlumačově se vybralo celkem 42 001,- Kč. 

10. leden 

     Tlumačovští volejbalisté se tradičně zúčastnili 12. ročníku Tříkrálového volejbalového turnaje 
čtyřčlenných smíšených družstvech na Žlutavě. V konkurenci devíti družstev obsadil omlazený tým 
nečekaně 1. místo a v celkové historii turnaje si již potřetí odváží domů tolik ceněný putovní pohár. 
Družstvo, které po zásluze a velmi dobrých výkonech ve všech šesti odehraných zápasech dosáhlo 
cenného úspěchu, hrálo pod vedením Miloše Batouška ve složení : Míša Chujacová, Andrea 
Košťálová, Martin Popela, Ondra Zezula a Miroslav Pavlík. 

22. leden 

     V souvislosti se změnou počasí, která vyvolala zejména v nižších polohách intenzivní tání sněhu, 
byla svolána Povodňová komise obce Tlumačov ve složení :  

ing. Jaroslav Ševela – předseda povodňové komise,  starosta obce 

ing. Antonín Jonášek – místopředseda PK, místostarosta obce 

Růžena Vaňharová – člen PK a zapisovatelka, tajemnice obce 

Roman Šnajdar – člen PK, velitel jednotky SDH 

Milan Žák – člen PK, vedoucí oddělení údržby životního prostřední a služeb obce 

Michal Veselský – člen PK, vedoucí stavebního oddělení a majetku obce 

     Hlavním předmětem jednání bylo prověření dosažitelnosti a dostupnosti členů, kontrola zajištění 
preventivních opatření k ochraně před povodněmi v rozsahu a souladu s Povodňovým plánem. Hlavní 
důraz byl kladen na zajištění průchodnosti kanalizačních uličních vpustí a monitoring průtočnosti 
vodních toků – Morava, Mojena, Hlavnička a Hajská příkopa. 

24. leden 



     Chlapci a děvčata DDM Sluníčko se zúčastnili soutěže jednotlivců pod názvem „Děti fitness aneb 
sportem proti drogám“. Vzhledem k velkému onemocnění dětí se zúčastnila pouze polovina. I když se 
soutěžící snažili, na finále to nestačilo. 

26. leden 

     Zhotovitel II. etapy stavby Odkanalizování obce Tlumačov společnost SMO Otrokovice zahájila 
výkopové práce pro rekonstrukci kanalizačních stok v ulicích Jiráskova a Sokolská. Z tohoto důvodu 
byla uzavřena Jiráskova ulice pro motorová vozidla a spojovací ulička mezi Švermovou a Jiráskovou  
ulicí pro chodce. 

     V lednu udělil Český červený kříž Zlatou medaili profesora MUDr. J. Jánského za 40 
bezpříspěvkových odběrů krve panu Romanu Šnajdarovi. Ochota darovat krev pro zdraví a často i pro 
záchranu lidského života je projevem jeho lidského vztahu ke spoluobčanům. Panu Šnajdarovi, veliteli 
jednotky tlumačovských hasičů, patří dík nejen těch, kterým pomohl vrátit zdraví, ale celé naší 
společnosti. 

     Míra nezaměstnanosti k 31. lednu 2009 činila v Tlumačově 6,16% , což představuje 76 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj - 7,23%, ČR – 6,8%. 

 

POČASÍ 

 

     Na Nový rok sněží, sníh zůstává, protože teplota v noci klesá na -6°C a přes den na -2°C. První dny 
měsíce jsou mrazivé. Teplota stále pod bodem mrazu. 4. a 5. ledna napadlo 12 cm sněhu. 
V následujících dnech velmi silné mrazy až -17°C přes noc a během dne -12°C. V polovině měsíce se 
silně oteplilo až na +6°C přes den. Sníh rychle zmizel a začalo pršet. Konec měsíce silný nárazový 
vítr, teplota +3°C, sněhové přeháňky. 

 

 

 

 

 

ÚNOR 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

 

3. únor 



     V budově Kulturního informačního střediska se dopoledne ozýval smích, hlasité volání a jiné 
projevy dětské radosti. Místní knihovna připravila pro děti mateřské školy a 1. stupeň základní školy 
besedu s ilustrátorem, grafikem a výtvarníkem Adolfem Dudkem. V pořadu „Hrajeme si na malíře“ 
předvedl pan Dudek dětem atraktivní formou práci ilustrátora a zároveň jim dodal sebevědomí, že 
kreslit může v podstatě každý, kdo zvládne namalovat kolečko, čtverec, obdélník nebo trojúhelník. Ve 
vystoupení bylo všechno – poučení, zábava, legrace. Nakonec proběhla autogramiáda. Svých 
ilustrovaných dětských knih má na svém kontě pan Dudek hodně. Vždyť už prodal 3 miliony knih 
v České republice a byl oceněn nejprodávanějším ilustrátorem dětských knih. 

4. únor 

     Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo rozpočet obce pro rok 2009 v předloženém rozsahu 
s vyrovnanými celkovými příjmy a výdaji. Rozpočet činí 29 275 000,- Kč. 

10. únor 

     V odpoledních hodinách proběhl na Základní škole Tlumačov zápis žáků do 1. třídy pro další 
školní rok. Jako každoročně i letos několik rodičů zvažuje odklad povinné školní docházky. Paní 
učitelky si s dětmi povyprávěly a vyslechly i básničky a písničky dětí, které byly odměněny dárečky, 
které pro ně vyrobili starší žáci. 

14. únor 

     Místní organizace Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s KIS Tlumačov uspořádala košt 
pálenek 2009. Akce se uskutečnila v Klubu obce Zábraní. Celkem se sešlo 26 vzorků pálenky, 
převážně jablečné. 65 návštěvníků koštu se stalo velkou hodnotitelskou komisí. Aby se jim chuť 
jednotlivých vzorků „nesmíchala“, bylo pro ně přichystáno občerstvení – sýr, uzené, kysané zelí, 
koblížky, koláčky. Při dobré náladě, jídle a pití vybrali přítomní své favority. Nejvíce bodů získala 
pálenka pana Jaroslava Machálka z Tlumačova, na dalších místech paní Jaroslava Brázdilová 
z Míškovic a paní Ivana Fialková z Tlumačova. V letos nové soutěži „Kdo si pozná svůj vzorek“ 
zabodoval místní občan pan Jaroslav Zifčák. 

23. únor 

     V ranních hodinách došlo v ulici Dolní, v blízkosti prodejny tabáku, k loupežnému útoku na starší 
osobu, které neznámý pachatel ve věku cca 17 let odcizil nákupní tašku a odjel. 

26. únor 

     V podvečerních hodinách se v budově KIS uskutečnila beseda občanů s představiteli obce o 
blížícím se místním referendu. Občané se zajímali o vše, co souvisí nejen  s referendem, především se 
dotazovali na pozemky, které jejich majitelé odmítli prodat. Dotazy byly zodpovězeny a patřičně 
vysvětleny starostou obce Ing. Jaroslavem Ševelou.   

 

   Míra nezaměstnanosti k 28. únoru 2009 v Tlumačově činila 6,89%, což představuje 85 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj - 7,97%, ČR – 8,01%. 

 

POČASÍ 



     1. únor sněží, teplota -3°C, nízká oblačnost a déšť trvá několik dnů. 7. února vysvitlo slunce a 
nastal krásný slunečný den s teplotou +14°C. Že by jaro? Ale další dny nás přesvědčily, že vládu má 
pořád zima. Napadl opět sníh a přes noc mrzne -5°C. 10. února odpoledne začal nenápadně popadávat 
sníh, ale večer nás postihla velké sněhová metelice. Teplota je však na 0°, takže se ze sněhu stává 
břečka. Přesto houfy dětí směřují „na stromky“, aby vyzkoušely své sáňkařské umění. V polovině 
měsíce opět začal padat sníh, který se udržel. Teploty přes den +2°, v noci -2°. Takovýto ráz počasí 
trval až do konce měsíce. Zamračeno, smíšené nebo sněhové přeháňky. 

 

 

 

BŘEZEN 
Když v březnu dešťů mnoho, neúroda z toho 

 

6. březen 

     V souvislosti s oteplením a intenzivním táním sněhu se v posledních dnech zvyšovaly hladiny řek. 
Na řece Moravě v Kroměříži byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. Ve 4 hodin ráno výška 
hladiny v řece dosahovala 400 cm. Během dne byl průběžně monitorován průtok a výška hladiny 
v řece Moravě a vodoteči  Mojena. Ve 14 hodin byla hladina Moravy v Kroměříži 444 cm. 

6. březen 

     Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Tlumačov ze dne 17. 2 2008 se uskutečnilo místní 
referendum, které bylo vyhlášeno v souvislosti s komplikovaným zajišťováním majetkoprávních 
vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází. Okresek č. 1 – budova KIS, 
náměstí Komenského 170, okrsek č. 2 – budova Klubu obce Zábraní 863. Čas 10,00 – 20,00 hodin. 

     Povodí Moravy oslovilo v srpnu 2007 poprvé formou Smlouvy o  budoucí kupní smlouvě víc jak 
150 vlastníků pozemků s žádostí o odkup potřebných výměr – částí pozemků, tak k datu místního 
referenda odmítlo převést pozemky 17 vlastníků, kteří vesměs požadovali vyšší kupní cenu (150 – 800 
Kč/m2) nebo vyplacení kupní ceny po podpisu smlouvy, či odprodej celých pozemků, byť budoucí 
stavbou by byla dotčena jen okrajová část v rozsahu např. 10 – 25%.  

     Občané starší 18-ti let v místním referendu odpovídali ano – ne na tuto otázku: „Souhlasíte s tím, 
aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou 
protipovodňových hrází v katastrálním území obce Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být 
Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené 
pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných 
oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, 
zaplatila vyšší kupní cenu za 1 m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, 
případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?“ 



     Zjednodušeně – odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby obec Tlumačov uhradila z rozpočtu 
obce zbývající části vlastníků vyšší částku než 82,78 Kč/m2  a případně odkoupila i větší pozemky než 
je třeba k výstavbě protipovodňových hrází. 

     Z celkového počtu 1981 oprávněné osoby se místního referenda zúčastnilo 549 osob, což 
představuje účast ve výši 27,71%. Celkový počet platných hlasů 542. ANO – 335 oprávněných osob, 
které se referenda zúčastnily, NE – 207 oprávněných osob, které se referenda zúčastnily. Vzhledem 
k tomu, že se hlasování zúčastnilo jen 27,71% oprávněných voličů, tak dle § 48 odst. 1 zákona  č. 
22/2004Sb., o místním referendum v platném znění ,  je rozhodnutí učiněné v místním referendu 
neplatné – minimální účast stanovená v zákoně je 35%. 

     Občané Tlumačova svou účastí v místním referendu (jeden z nejdemokratičtějších způsobů, jakým 
lze o něčem rozhodovat) ve skutečnosti prokázali, jaký mají zájem řešit a přímo se podílet na 
rozhodování o věcech veřejných. Hlasování v místním referendu se může brát jako průzkum veřejného 
mínění a může mít tak doporučující charakter pro zastupitelstvo obce, které na svém zasedání 25. 
března bude muset rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jak postupovat dál. Je 
nepochybné, že pro výkup pozemků a úspěšné zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům 
dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází, bylo učiněno ze strany obce Tlumačov maximum 
možného. 

 

7. březen 

     Hladina řeky Moravy v Kroměříži stoupla v 11 hodin na 500 cm, což znamená 2. stupeň 
povodňové aktivity. Zároveň byl vyhlášen stav pohotovosti. Ve 13 hodin výška hladiny Moravy 
v Kroměříži 516 cm, průtok 405 m3/s. Od soutoku Moravy a Mojeny pod jezem Bělov byl patrný 
protiproud, kdy voda z Moravy se postupně začíná tlačit do koryta Mojeny a vzdouvá hladinu směrem 
na Tlumačov přes Baťovský les. Výška MOjeny a Hlavničky v blízkosti zastávky není riziková. 
Zástupci firemMetalšrot, Dura-Line, SMO, jejichž areál nebo zařízení stanoviště by mohl být ohrožen, 
byli informováni o 2. stupni povodňové aktivity. Dle ČHMÚ se předpokládá kulminace Moravy 
v Kroměříži v průběhu příštího dne. Občanům bylo doporučeno, aby sledovali vývoj situace a jeho 
další prognózy. 

8. březen 

     Mojena měla u soutoku s Moravou přirozený odtok. Povodňová komise obce Tlumačov vzhledem 
k aktuální situaci a po vyhodnocení předpokládaných přítoků v Moravě a jejich přítocích zrušila stav 
pohotovosti. Od soboty 7. 3. do ranních hodin 8. 3. členové jednotky SDH prováděli povodňovou 
hlídku a v pravidelných intervalech sledovali riziková místa – Hlavnička ulice Dolní, Mojena u 
fotbalového hřiště, Hajská příkopa u staré pálenice s řeka Morava u mostu do Kvasic. 

 

11. březen 

     Zasedání rady obce Tlumačov přijalo mimo jiné i velmi aktuální usnesení. Rada obce pověřila 
starostu jednáním za účelem podat žádost o dotaci programu 119310 MZEČR na investiční akci 
„Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ a jednáním s představiteli Státního fondu životního 
prostředí nebo Ministerstva životního prostředí. 



     Rada schválila přijetí 7 pracovníků pro veřejně prospěšné práce – k výkonu pomocných úklidových 
prací při údržbě veřejných prostranství v obci a přilehlém katastru obce Tlumačov. Tímto rozhodnutím 
obec přispěla ke snížení nezaměstnanosti v našem regionu. 

     Dále rada doporučila zastupitelstvu obce neodsouhlasit úhradu vyšších cen těm vlastníkům půdy, 
kteří odmítají podmínky obsažené ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě předložené ze strany Povodí 
Moravy s. p., z důvodu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům pozemků dotčených 
budoucí stavbou protipovodňových hrází. 

 

14. březen 

     „Posezení s cimbálovou muzikou a košt vína“, tak zněl název akce, kterou v Klubu obce Zábraní 
pořádalo Kulturní informační středisko. Osmdesát návštěvníků si vyslechlo zajímavou přednášku o 
víně, zejména o degustovaných vzorcích. Pan František Fuksa z Kroměříže přivezl Kvalitní vína. 
„Koštovalo“ se 8 vzorků – 4 bílého a 4 červeného – vína, takže si každý přišel na své. Od 16 hodin 
začala hrát k poslechu, ale i k tanci cimbálová muzika Dubina z Kroměříže. Od toho okamžiku se dala 
popsat atmosféra úryvkem známé písničky „Ach Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře…“ Jedlo 
se, zpívalo se i tancovalo. Všichni návštěvníci i pořadatelé se rozcházeli domů s tím, že se určitě při 
podobné akci sejdou znovu. 

 

16. březen 

     V prostorách Kulturně informačního střediska byla zpřístupněna výstava s názvem „Čtvero ročních 
období u nás v Klubíčku“. Tuto výstavu dětských prací připravilo KIS ve spolupráci s Mateřskou 
školou Klubíčko Tlumačov U Trojice 336. Výstava potrvá do 15. dubna. 

 

 

21. březen 

     V Klubu obce Zábraní proběhla výroční schůze Místní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Tlumačov. Měla tentokrát slavnostní charakteristiku, neboť místní zahrádkáři oslavili 45. výročí 
založení jejich organizace. Historii ovocnářství a zahrádkaření v Tlumačově si členové připomněli 
vystoupením paní Marie Svobodové, která oživila tradici a historii zahrádkářů v Tlumačově. Dále se 
schůze, které se zúčastnilo 70 členů, nesla v duchu hodnocení loňského a přípravou letošního roku – 
akce, zájezdy, přednášky. 

 

26. březen 

     Konalo se řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov. Hlavním bodem jednání bylo stanovisko 
zastupitelstva k požadavkům některých vlastníků pozemků, kteří odmítají akceptovat podmínky ze 
strany investora budoucí akce Povodí Moravy a požadují vesměs vyšší kupní cenu (150 – 800 Kč/m2). 
Členové zastupitelstva dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a po rozpravě jednomyslně schválili 
uvedené usnesení č. Z8/19/03/09 : 



Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí, že se místního referenda zúčastnilo méně jak 35% 
oprávněných voličů a tudíž je neplatné. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov z důvodu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům 
pozemků dotčených budoucí stavbou protipovodňových hrází nesouhlasí s tím, aby obec Tlumačov 
z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází 
v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na 
rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky za standardních 
podmínek 82,78 Kč/m2. 

Zastupitelstvo obce Tlumačov vyzývá Povodí Moravy s. p. jako investora budoucí veřejně prospěšné 
stavby, aby přistoupil v souladu s § 55 písmeno a, a zákona č. 244/2001 Sb., vodní zákon v platném 
znění, ve veřejném zájmu k vyvlastňovacímu řízení s těmi vlastníky, kteří odmítají akceptovat  
standardní  podmínky obsažené ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, za účelem zajištění potřebných 
pozemků pro budoucí stavbu protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov.  

 

     Míra nezaměstnanosti v Tlumačově ke dni 31. března byla 7,78%, což představuje 96 
dosažitelných uchazečů o práci. Zlínský kraj - 8,47%, ČR – 8,01%. 

 

     Místní poplatek za komunální odpad ve výši 400,- Kč/osoba/rok mohli občané uhradit do konce 
měsíce března. Celkový počet poplatníků 2 484, celková vybraná částka 935 568,- Kč. K 31. březnu 
poplatek neuhradilo celkem 114 osob (cca 4,6%) z celkového počtu poplatníků. 

 

 

DUBEN 
 

V dubnu-li valný vítr se ozývá, seno i žito pěkné bývá 

 

1. duben 

     Obec Tlumačov v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přijala 7 pracovníků, kteří byli evidováni na 
Úřadu práce Zlín, na veřejně prospěšné práce, které spočívají ve výkonu pomocných a úklidových 
prací při údržbě veřejných prostranství v obci. Touto aktivitou obec přispívá ke snížení 
nezaměstnanosti v našem regionu a nabízí tlumačovským občanům práci v místě bydliště. 

 

2. duben 



     Kulturně informační středisko ve spolupráci s MO ČSZ Tlumačov uspořádalo zajímavou přednášku 
na téma „Pěstování balkonových a venkovních květin, okrasných keřů a stromů“. Přednášku na 
vysoké úrovni vedla paní Vlasta Čablová z Přílep. Vše doplnila obrázkovou projekcí a zodpověděla 
řadu dotazů a nešetřila dobrými radami a typy. 

 

3. duben 

     V tlumačovské knihovně proběhla již třetí kouzelně pohádková Noc s Andersenem. 

     První akcí 14 čtenářů a pracovnic KIS byla projížďka na koních, kterou dětem umožnila paní 
Zdena Juráňová. K projížďce připravila 3 koně. Noc a Andersenem byla tentokráte zaměřena na 
spisovatele Ondřeje Sekoru, proto děti malovaly obrázky broučků, mravenců a motýlů. Pak 
následovalo čtení pohádek o Ferdovi. Jako každý rok i letos děti hledaly poklad Ledové královny. 
Jelikož se blížily Velikonoce, děti si večer před spaním vyráběly postavičky kuřátek a zajíčků. Ráno 
po snídani děti obdržely Pamětní list a drobné dárky, zasadily již v pořadí třetí pohádkový strom a pak 
se rozešly domů. 

 

4. duben 

     Již V. ročník soutěže v aerobiku skupinových choreografií O pohár starosty obce Tlumačov 
proběhl v tělocvičně základní školy. Letošní sestavy všech týmů byly velmi vyrovnané a pěkné. 
Pětičlenná porota měla těžké rozhodování. Během odpoledne vystoupilo 37 soutěžních skladeb ve 4 
kategoriích. A jak dopadly děti z Tlumačova? V kategorii do 7 let – 1. místo Kominíčci, v kategorii 11 
– 13 let 2. místo kadeřnický salon a v kategorii 14 – 17 let – Poslední plavba Titanic. Velká 
návštěvnost diváků svědčila o tom, že se bylo na co dívat – nápadité sestavy, pestré originální 
kostýmy, atraktivní účesy, ale hlavně radost soutěžících ze cvičení. 

 

12. – 13. duben – Velikonoce 

     Slunné a velmi teplé počasí, ve kterém padaly teplotní rekordy. 

Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni 

    

17. duben 

     Na páteční dopoledne připravily pracovnice KIS II. ročník oslav Dne Země. Soutěžit přišla 
pětičlenná družstva od 3. až po 9. ročník základní školy. Žáci plnili na jednotlivých stanovištích různé 
úkoly – hod míčkem do koše, skládání přeházených písmen názvů živočichů, určování přírodních věd 
podle obrázků, odpovědět, jak třídíme odpad, správně pojmenovat rostliny a živočichy podle obrázků, 
slalom s florbalovou hokejkou. Žáci II. stupně zpracovávali kvíz zaměřený na přírodu. Došlo i na 
promítání cestopisného filmu o Novém Zélandu. Poděkování patřilo všem soutěžícím a firmám 
Ekolamp, Ekobat, Elektrovin a Asekol, které připravily pro děti malé dárky. 

 



17. duben 

     Obec Tlumačov jako zřizovatel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tlumačov předala 
tlumačovským hasičům repasovaný speciální požární automobil Karosa CA25L101, který obdržela na 
základě smlouvy o bezúplatném převodu neupotřebitelného majetku od Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje v měsíci lednu. V průběhu měsíců únor a březen pracovníci oddělení údržby Obecního 
úřadu Tlumačov Milan Žák, Daniel Šenkyřík, Jan Holub a Přemysl Valoušek věnovali 1000 
brigádnických hodin na opravy vozu. Jednalo se o karosářské opravy, modernizaci výstražné 
signalizace a komunikační techniky. Tak byl automobil stoprocentně způsobilý k zásahům a potřebám 
naší jednotky. 

     Během pátečního odpoledne proběhlo i předání pro Tlumačov již nepotřebné hasičské  techniky 
obci Hřivinův Újezd. Jednalo se o automobil Tatra 148 CAS32. Akce se zúčastnila i ředitelka 
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ing. Jarmila Čičmancová. 

 

19. duben 

    Požární automobil Karosa byl již vyzkoušen v ostrém výjezdu v neděli 19. 4., kdy Krajské operační 
středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje vyhlásilo poplach. Naše jednotka ve velmi 
krátkém čase vyjela likvidovat požár trávy u železniční tratě v lokalitě Slivotín. 

 

 

22. duben 

     V budově KIS se uskutečnila Jarní besídka žáků Základní umělecké školy Otrokovice pobočka 
Tlumačov. Děti předvedly svým rodičům a příbuzným, co se za poslední dobu naučily. 

 

25. duben 

     V souvislosti se stavbou rychlostní komunikace R55 úsek Hulín – Skalka byla uzavřena panelová 
komunikace ke Kurovickému lomu. 

 

27. duben 

     V restauraci Černý kůň proběhla beseda na téma Česko srdcem Evropy. S místními obyvateli při 
pivu v rámci předvolební agitace besedoval a odpovídal na otázky občanů zástupce KSČM pan 
Miroslav Ransdorf. 

 

30. duben 

     Velmi starý obyčej stavění májek je znám v celé Evropě a je spojován s posledním dnem měsíce 
dubna. I letos se na tlumačovském náměstíčku stavěla májka. Osmimetrovou májku, jejíž zelený vršek 



zdobily barevné stuhy a zmenšená podoba obecního praporu, postavili členové Tělovýchovné jednoty 
Sokol Tlumačov, oddíl kopané, za odborné asistence členů místních hasičů a pracovníků obecního 
úřadu. Pro veřejnost byla přichystána prezentace nového hasičského auta a to v podobě 
fotodokumentace a osobní prohlídky vozu. Zejména děti využily v plné míře zmiňované prohlídky 
automobilu. Vlídné počasí, náměstíčko plné občanů, krásná májka, občerstvení zajištěné hasiči, dobrá 
nálada, to vše přispělo k příjemně prožitému podvečeru. 

 

     Míra nezaměstnanosti k 30. dubnu činila v Tlumačově7,21%, což představuje 89 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj - 8,8 %. 

 

POČASÍ 

     1. duben – apríl – celý den zamračeno a nevlídno. Zato další dny přichází výrazné oteplení. 4. 
dubna bylo naměřeno ve stínu 20°C (na slunci 30°C), čímž byl překonán teplotní rekord z roku 1985. 
Meteorologové sdělují, že je u nás tepleji než v africkém Tunisku. Celý týden nás provázelo nádherné, 
teplé, slunečné počasí. Na Velký pátek 10. 4. padl další 132 let starý teplotní rekord z roku 1877 – 
bylo ve stínu 22°C. A následující Bílá sobota dosáhla také teploty 22°C, čímž byl překonán další 
teplotní rekord z roku 1871 – tedy 228 let starý. Hadi a ještěrky vylezli o 14 dnů dříve, kvetly 
meruňky a broskve. Boží hod velikonoční 21°C, ale silný a chladný východní vítr. Měli jsme letos 
nejteplejší Velikonoce od roku 1962 a nejteplejší začátek jara za posledních 40 let. Kvůli vysokým 
teplotám v polovině měsíce rozkvetly keře a stromy, které za normálních okolností kvetou až v letních 
měsících. Včely proto nestíhají vše opylovat. O stromy se starají čmeláci. Sále nás provází i 
v následující dny slunečné počasí s teplotami okolo 20°, ale doprovázeno silným severovýchodním 
větrem. Je velmi sucho. 

 

KVĚTEN 
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem 

 

2. květen 

     Počet oddílů fotbalového klubu Tělovýchovné jednoty Tlumačov se rozrostl o další přírůstek – 
„staré pány“, kteří v sobotu k zahajovacímu utkání pozvali „staré pány“ Jiskry Otrokovice. Počáteční 
ostych ze soupeře zvučného jména se podařilo překonat a první branka byla signálem k tomu, že do 
poločasu vedli Tlumačáci 4 : 0. Po přestávce tlumačovští hráči jako správní hostitelé polevili, aby 
hostům nezkazili plánované pozápasové posezení. S konečným výsledkem 4 : 0 tak byli spokojeni 
úplně všichni. Zahajovací utkání odehráli tito hráči: Pištěk, Vlček, Z. Holub, Michal Procházka, Kel, 
Kvasnička, Karel Horka, Hric, Jaroš, Hotařík, Guňa, Mokrý, Jiří Němec, Šimoník, Wirth, Tyl, 
Lubomír Bufon Procházka. Utkání jako hlaví arbitr s přehledem odpískal Petr Vlček. 

 



13. květen 

     V pořadí již třetí zájezd pořádalo KIS pro občany Tlumačova a okolí. Tentokrát jejich cesta vedla 
do Mozartova města – Salzburgu. Zde si prohlédli park u zámku Mirabell, pak pokračovali centrem 
města přes Dámské, Kapitulní, Mozartovo a Rezidenční náměstí, kolem kostela sv. Petra, dómu sv. 
Ruperta a arcibiskupského paláce. Navštívili Mozartův rodný dům, kostel, ve kterém byl pokřtěn a 
dům, ve kterém žil. Někteří se projeli výletní lodí po řece Salzach, z níž se naskytl krásný pohled na 
zasněžené Alpy. Sobotní dopoledne patřilo pevnosti Hehebslazburg. Účastníci si prohlédli i interiéry 
Knížecího paláce, Biskupskou rezidenci a výstavu marionet. Odpoledne navštívili alpské městečko 
Hallstatt s nejstarším solným dolem. Dvoudenní putování za poznáním jiných krajů i mravů zanechalo 
v přítomných nezapomenutelné zážitky. 

 

13. květen 

     I v Tlumačově proběhla sbírka v rámci akce „Český den proti rakovině“. Občané Tlumačova tak 
symbolicky pomohli v boji proti této nemoci a finančně přispěli částkou 4.033,- Kč. 

 

13. – 30. květen 

     Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice odloučené pracoviště Tlumačov uspořádalo v budově 
KIS výstavu dětských prací výtvarné soutěže Broučci. Soutěž, které se zúčastnily děti z Mateřské 
školy Klubíčko, Mateřské školy Tlumačov a Mateřské školy Hulín, probíhala ve třech kategoriích. 
Výrobky si prohlédly nejen děti, ale i velká část dospělých. 

 

23. květen 

     Na sobotu naplánovalo a připravilo Kulturně informační středisko zájezd do Prahy na představení 
muzikálu Carmen. Krásná „stověžatá“ Praha přivítala a opět překvapila nejen svou krásou a historií, 
ale i slunečným počasím, které vše ještě zdokonalilo. Po procházce Václavským náměstím a Starým 
Městem se všichni sešli v nově opraveném vskutku krásném prostředí Hudebního divadla Karlín. A 
což teprve samotný muzikál! Nová verze, kterou pro HDK napsala trojice amerických autorů není 
stejná jako kniha nebo opera. Skvělé výkony hlavních protagonistů – Dasha, M. Poulíčková, R. Jícha, 
J. Korn, H. Křížková, P. Břínková, nádherná podmanivá hudba F. Wildhorna, bohatá výzdoba, 
odvážná cirkusová čísla, živá zvířata, výpravné kostými a samozřejmě příběh lásky Carmen a Josého, 
to vše zanechalo bezesporu v návštěvnících nezapomenutelný umělecký dojem. 

 

24. květen 

     V tlumačovské sokolovně se uskutečnil Den matek, pořádaný členy Sdružení rodičů a přátel školy 
za finanční podpory Obce Tlumačov. Velmi bohatý a pestrý program si připravily děti z obou 
mateřských škol, základní školy a DDM Sluníčko. Příjemným zpestřením bylo připravené pohoštění 
pro maminky a babičky. Účast byla velmi hojná. 

 



25. květen 

     V pořadí již druhou besedu pro děti přijel představit do KIS výtvarník, ilustrátor a grafik pan Adolf 
Dudek. Tentokrát pro žáky II. stupně s pořadem pod názvem „Nehulíme – kreslíme“. Ve svém 
hodinovém vystoupení se malíř zaměřil na rozšíření výtvarné výchovy. Žáci pod jeho vedením 
absolvovali rychlokurz kreslení. Pomocí základních geometrických tvarů je naučil kreslit krajinu, 
velkoměsto, postavu, dlaň ruky. Ukázal jim prakticky – kresbou obličeje, že náladu člověka lze 
zachytit změnou výrazu očí a úst. Dále se žáci dověděli, jak pracuje ilustrátor a co je nutné udělat, než 
se kniha dostane k nim domů. 

 

30. květen 

     Naše tlumačovská májka stála celý měsíc květen na náměstíčku před hasičskou zbrojnicí.  Vydržela 
nárazy silných větrů, parné, téměř letní slunce i chladivý déšť. V sobotu se sešli pořadatelé – KIS, 
hasiči a fotbalisté a občané, aby májku pokáceli. Program zahájily děti z DDM Sluníčko svými 
aerobikovými skladbami. Pak přišli na řadu členové místních hasičů a za asistence starosty obce Ing. 
Jaroslava Ševely a vedoucí KIS paní Renáty Nelešovské, klesla májka bezpečně k zemi. O dobrou 
náladu se zasloužil hudebník z Holešova. Veselo bylo během čtyř soutěží pro dospělé – např. kdo 
nejrychleji vypije 1 litr piva nebo kdo sní nakrájenou klobásu za pomoci špejle se zavázanýma očima. 
Občerstvení zařídili opět hasiči a pan starosta věnoval bečku piva na posilněnou. Takže příští rok se 
určitě občané u májky sejdou. 

 

     V souvislosti se stavbou rychlostní komunikace R55 úsek Skalka – Hulín byla v měsíci květnu 
provedena úplná uzavírka komunikace III/43826 Tlumačov – Kurovice. Dopravním značením byla 
vyznačena objízdná trasa, která vede po komunikaci Záhlinice – Kurovice. 

 

     Míra nezaměstnanosti k 31. 5 2009 činila v Tlumačově 7,46%, což představuje 92 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj - 8,94%, ČR – 7,9%. 

 

POČASÍ 

     1. máj – slunečno, ale velmi silný vítr. Prvních pár dnů měsíce bylo chladno s deštěm. Od 8. května 
nastalo velmi pěkné počasí s teplotami 24°C a zdálo se, že tak bude i nadále. Ale přišel „první zmrzlý 
muž“ a počasí se změnilo. Velmi se ochladilo až na ranních 8°C a přidal se i déšť. Tento ráz počasí 
trval až do 16. května. Pak následovalo krásné letní počasí s teplotami kolem 28°C. 21. května jsme 
dokonce zaznamenali první tropický den s teplotou 30°C. Ale pak přišla další den večerní bouřka 
s přívalovým deštěm a ta přinesla ochlazení. Netrvalo však dlouho. Následovaly 3 dny opět letního 
počasí, ale konec měsíce byl velmi chladný s teplotami ráno 8°C a také deštivý. 

 

ČERVEN 



Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá 

 

2. červen – 22. červen   

 

      Kulturně informační středisko ve spolupráci s městem Hulín a archeologickým centrem Olomouc 
připravilo ve své budově výstavu s názvem „Zpět ke kořenům“. Tato výstava nabídla příležitost se 
seznámit s výsledky záchranného archeologického průzkumu, který předcházel výstavbě dálničního 
uzlu  Hulín – východ. 

 

5. – 6. červen  

     V těchto dnech se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Tyto volby byly zvláštní tím, že se 
výsledky sčítaly ve všech členských státech Evropské unie ve stejný čas, a to v neděli 7. června od 22 
hodin. V rámci celé České republiky se ucházelo o 22 míst v Evropském parlamentu celkem 33 
politických stran a hnutí, či volebních uskupení s tím, že předepsanou 5% hranici nutnou pro vznik 
mandátu překonaly jen 4 politické strany: 

Občanská demokratická strana – 31,45% - 9 mandátů (poslanců) 

Československá sociálně demokratická strana – 22,38% - 7 mandátů 

Komunistická strana Čech a Moravy – 14,18% - 4 mandáty 

Křesťansko demokratická unie – československá strana lidová – 7,64% - 2 mandáty 

     Celorepubliková volební účast byla pod průměrem Evropské unie, a to 28,22%. Ze Zlínského kraje 
obdržela mandát poslance v Evropském parlamentu MUDR. Olga Sehnalová ČSSD – místostarostka 
města Kroměříže. 

A jak dopadly volby v Tlumačově ? 

Voličů celkem :   1987 

Vydané obálky:    529 

Platné hlasy:    524 

Volební účast:  26,62% 

 

Číslo 
strany 

Název strany Platné hlasy % 

33 ČSSD 167 31,87 
4 ODS 137 26,14 
2 KDU-ČSL 54 10,3 
21 KSČM 50 9,54 
5 Suverenita 27 5,15 



22 Starostové a nezávislí 12 2,29 
26 Strana zelených 9 1,71 
24 SNK – Evropští demokraté 8 1,52 
1 Libertas.cz 7 1,33 
3 Věci veřejné 7 1,33 
9 Evropská demokratická strana 6 1,14 
6 Volte pravý blok 6 1,14 
14 Strana důstojného života 5 0,95 
23 Strana svobodných občanů 7 0,76 
25 Balbínova poetická strana 4 0,76 
31 Dělnická strana 4 0,76 
27 Koruna česká 3 0,57 
11 Demokratická strana zelených 3 0,57 
15 Humanistická strana 2 0,38 
32 Nezávislí 2 0,38 
30 Zelení 2 0,38 
13 Národní strana 2 0,38 
16 Moravané 1 0,19 
17 Spojení demokraté 1 0,19 
29 Strana soukromníků 1 0,19 
 

 

8. červen 

          Na sloupy veřejného osvětlení nacházejících se v okrajových lokalitách zastavěného území obce 
při komunikaci  I/55 v ulici Dolní a v ulici Masarykova byly nainstalovány ukazatele okamžité 
rychlosti projíždějících vozidel. V souladu s usnesením Rady obce byla se společností Empesort 
Valašské Meziříčí uzavřena smlouva o dodávce a instalaci 2 ks měřičů okamžité rychlosti 
projíždějících vozidel značky RMR-2, které mají odpovídající certifikaci. Tento radar informuje řidiče 
o okamžité rychlosti cca 100 – 150 m před radarem s přesností 0,1 km/hod. Při nadlimitní rychlosti 
bliká nápis ZPOMAL a současně se načítá průjezd vozidel v obou směrech. Celková pořizovací cena 2 
ks měřičů dosáhla téměř 200 000,- Kč a je plně uhrazena z rozpočtu obce. Tímto opatřením je snaha 
přispět k dodržování rychlosti na frekventované komunikaci (až 16 000 automobilů/24 hod – zdroj 
ŘSD rok 2008) a zvýšení bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu v Tlumačově. 

 

20. červen 

     Dráty vysokého napětí spadly na kolejiště před Tlumačovem směrem na Otrokovice. Celá obec 
byla do odpoledne bez proudu. Vlaky a mezinárodní rychlíky, které projížděly tlumačovským 
nádražím, zůstaly stát a nabraly několikahodinová zpoždění. Od spadlých drétů začalo na několika 
místech hořet, takže na místě zasahovali i hasiči. Opravy trvaly až do pozdních večerních hodin. 

 

20. červen 

     Kulturně informační středisko připravilo pro občany v parku u sokolovny odpoledne s dechovou 
hudbou Hulíňané. Bohužel, nepříznivé počasí pokazilo tuto akci, která byla odvolána. Večer se počasí 



umoudřilo, a tak mohl proběhnout také plánovaný večer se skupinou MIlenium. Vrcholem večera byla 
barmanská show. Občerstvení zajištěno, vstup volný. 

 

21. červen 

     DDM Sluníčko, SRPDŠ, SDH, TJ Sokol Tlumačov, Zemský hřebčinec za finanční podpory Obce 
Tlumačov uspořádaly v parku u sokolovny pohádkový Dětský den pro celou rodinu. Ke zhlédnutí bylo 
i vystoupení dětí z kroužku aerobiku DDM Sluníčko, ukázka hasičské techniky a především 
vystoupení kouzelníka Šeklina. Děti mohly střílet ze vzduchovky, jet kočárem, svést se na koni. Byl 
pro ně připraven skákací hrad i trampolína, různé soutěže, hry, malování na obličej. Velmi zdařilá 
akce, kterou zpříjemnilo i hezké počasí. 

 

25. červen 

     Tento den přišli do místní knihovny žáci 1. tříd, aby byli slavnostně pasováni na Malé čtenáře. 
V připraveném programu nechybělo „vaření“ knížky. Dětem se zábavnou formou ukázal postup 
vzniku knihy od spisovatele až po knihkupectví. Děti musely prokázat i znalost o Tlumačovu a jeho 
okolí. Každý musel vyplnit test, že se opravdu naučil číst a psát, složit slib všem knihám, že se bude o 
ně dobře starat. Pak byli všichni slavnostně pasováni paní knihovnicí Petrou Šimoníkovou na Malé 
čtenáře. Odměnou za úsilí byla kniha a malé pohoštění. 

 

25. červen 

     Již po několik let je konec školního roku spojen s dobrým zvykem, který se stal tradicí, a to přijetí 
žáků posledního ročníku a nejlepších žáků nominovaných třídními učiteli u starosty obce. Mezi 
nejlepší žáky ve smyslu komplexního pohledu na dosažené výsledky ve vzdělávacím procesu, 
reprezentaci školy ve sportovních nebo kulturních aktivitách a s přihlédnutím na dobré chování ke 
svým spolužákům a učitelům, byli letos nominováni : 

1.A třída Vít Hujíček             6. třída  Denis Franko 

2.B třída Monika Řičicová    7. třída  Michaela Hanová 

3. třída  Simona Konečná   8. třída  Soňa Straková 

4. třída  David Hujíček    9. třída  Josef Procházka 

5. třída  Diana Horková 

     Se současnými „deváťáky, kteří začali svoji povinnou školní docházku v roce 2000 – 2001 se 
rozloučil starosta obce Ing. Jaroslav Ševela, místostarosta obce Ing. Antonín Jonášek a děti z mateřské 
školy, která je v novém školním roce nahradí. A tady jsou jména „deváťáků“: 

Jan Balcárek, Tomáš Dočkal, Lukáš Kopčil, Lukáš Lipold, Jiří Machala, Marek Machálek, Roman 
Matulík, Denis Ovesný,Radek Pavelka, David Polášek, Josef Procházka, Martin Ševčík, Ondřej 
Ševela, Radek Ulman, Lukáš Válek, Martin Zapletal, Barbora Hanová, Barbora Janoštíková, Ludmila 
Jonášková, Zuzana Kouřilová, Romana Odložilíková, Karolína Poláková, 



     Všichni žáci obdrželi upomínkové předměty na tento, pro ně ještě slavnostní den. 

 

25. červen 

     Český hydrometeorologický ústav vydal pro Zlínský kraj výstražnou informaci č. 39/09 na 
„Bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy a povodňovou bdělost“.  Od 25. 6. do 28. 6 2009. 

30. červen 

     Rada obce Tlumačov na svém mimořádném zasedání schválila poskytnutí finančního daru ve výši 
20 000,- Kč ve prospěch dobročinné humanitární organizaci SAMARI o. s. Zlín, jejíž náplní, mimo 
jiné, je i pomoc při zmírnění následků ničivých povodní. V souvislosti s ničivými povodněmi, které 
zasáhly Olomoucký, Moravskoslezský a částečně Zlínský kraj, Tlumačov jako obec postižená 
povodněmi v roce 1997 a 2006, se rozhodla poskytnout z principu solidarity pomoc postiženým obcím 
formou finanční částky. 

 

     Míra nezaměstnanosti k 30. červnu v Tlumačově činila 7,78%, což představuje 96 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 9,2%, ČR – 8%. 

 

POČASÍ 

     Začátek měsíce byl chladnější a oblačný. Časté dešťové přeháňky. Na Medarda nepršelo, bylo 
pěkně, 22°C. Až do prvního letního dne se střídaly přeháňky s bouřkami přes den, ale hlavně v noci. 
21. 6. – první letní den – polojasno, 18°C. Celý další týden vydatně pršelo, bouřky a přívalové deště. 
Stále velmi dusno. 26. 6. vyhlásil hydrometeorologický ústav povodňovou bdělost pro Zlínský kraj. Ta 
platila až do 28. 6., neboť v kraji hrozily v těchto dnech bouřky a přívalové deště. 

 

ČERVENEC 
Kolik v červenci paren – tolik v zimě mrazů 

 

2. červenec 

     Kulturně informační středisko nabídlo k prodeji novou sadu upomínkových předmětů obce 
Tlumačov. Jde o novou propisovací tužku, blok, hrníček, ledvinku, obal na CD a DVD, nůž s jedenácti 
funkcemi a deštník. Vše se znakem Tlumačova nebo adresou jeho webových stránek. Dobrá propagace 
a zviditelnění obce. 

 

5. červenec 



     Zemský hřebčinec Tlumačov pořádal tradiční Výstavu koní chovatelů Moravy a Slezska. Akce, 
která svým významem překonává hranice regionu, se zúčastnili také zástupci sociální demokracie – 
stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, poslanec Josef Smýkal, hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák a kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava 
Strnadlová. Výstava se pod taktovkou ředitele hřebčince Antonína Černockého vydařila nejen po 
stránce profesionální, ale svým dílem přispělo i krásné počasí. A na závěr hodnocení Zdeňka 
Škromacha:  „Skládám poklonu nad lidmi, kteří se věnují této náročné a nekonečné práci.“ 

 

18. červenec 

     Žně už začaly naplno. Sklízí se ječmen a řepka. Také u nás v Tlumačově. Vedoucí tlumačovského 
střediska společnosti Lukrom Plus Petr Dočkal uvádí: „Letošní sklizeň ječmene i řepky musím 
pochválit, výnos byl opravdu dobrý. Ani jsme takový výsledek nečekali. V příštím týdnu se pak 
chystáme na jařiny. I přes brzký nástup vysokých teplot po poslední zimě a pak různé výkyvy počasí, 
se začátek letošních žní nijak nevymyká normálu. 

  

     Během měsíce července a srpna připravil DDM Sluníčko pro děti všech věkových kategorií 
prázdninové tábory. Příměstský tábor Prázdniny se sluníčkem začal fungovat hned první týden 
prázdnin. Náplní byly výlety do okolí, ale i vzdálenější. Hodonínská ZOO, muzeum letadel 
v Kunovicích, Kroměříž. Další byl pobytový tábor Piráti z Karibiku v Trnavě u Slušovic. Jeho náplní 
byly cesty za dobrodružstvím, pirátské zkoušky, večerní výprava k Hoře poznání. Děti prožily 
pirátskou veselici a také pirátskou svatbu. 

 

     Míra nezaměstnanosti k 31. červenci činila v Tlumačově 8,67%, což představuje 107 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 9,8%, ČR – 8,4%.   

 

POČASÍ 

     Červenec nás přivítal slunečným a teplým počasím, které trvalo až do poloviny měsíce. S 
pravidelností po teplých dnech následovaly v noci bouřky. Ty náš region sužovaly prakticky denně. 
Ve Vsetíně naměřili meteorologové za hodinu a půl přes 200 výbojů. Od 16. 7. do 19. 7. ochlazení s 
deštěm. Od 20. 7. opět velmi teplo, jako u moře na jihu Evropy. Teploty pravidelně překračovaly 32 – 
34°C. Pak se k nám dostala fronta, která přinesla bouřku a ochlazení na 20°C, ale stále velmi pěkně. 
23. 7. tropický den. Závěrem měsíce dosahovaly teploty až 30°C. Pravé krásně letní dny prozářené 
sluncem. 

 

SRPEN 
Když vlaštovky v srpnu odlétají, to před velkou zimou utíkají 



 

 

1. srpen 

     Přesně v půli prázdnin se vydala skupina 50 občanů Tlumačova na Branno-športové hry do 
partnerské obce Ďanové na Slovensku. Uvítání v Ďanové bylo velmi vřelé a srdečné. Hry zahájila paní 
starostka Ďanové Kristina Adamišová. Za obec Tlumačov poděkoval za pozvání starosta Ing. Jaroslav 
Ševela, který předal upomínkové předměty. Upozornil, že tlumačáci přivezli výborné české pivo, 
slaďoučké moravské víno, ale hlavně dobrou a soutěživou náladu. Hasiči předali svým kolegům 
památeční pohár.  

     Pak následovaly soutěže – střelba ze vzduchovky, hod brvnom (kládou) a štafety. Pak bylo 
zahájeno přátelské fotbalové utkání „starých pánů“ z obou obcí. Po mužích nastoupily na trávník  
dívky a ženy, aby i ony ukázaly, že umí hrát fotbal. Po večerní procházce a bohaté večeři - mistrně 
uvařený guláš, propečení pstruzi, halušky s brynzou, což doplňovaly koláčky a chutný ovčí sýr, začala 
volná zábava. Zpívalo se, tančilo a besedovalo. Na druhý den odjížděli tlumačáci spokojeni zpět 
domů. Již se všichni těšili, jak se změří své síly příští rok u nás. 

 

1. srpen – 2. srpen 

     Milovníci ušlechtilých zvířat si přišli na své v areálu Zemského hřebčince Tlumačov, kde se konala 
celostátní přehlídka koní plemene Shagya arab. Letos bylo přihlášeno kolem 60 koní. K vidění byli 
nejen plemenní hřebci, ale také klisny a mladí koně ve věku 1 – 3 roky. Návštěvníky upoutala kolekce 
klisen moravského teplokrevníka s hříbaty. Na sobotní přehlídce představil své arabské plemeníky 
také Zemský hřebčinec Tlumačov a navíc uvedl i jednoho kandidáta na plemeníka plemene Shagya 
arab. Hřebčín se pochlubil i plemenným hřebcem jménem Cotalyn IV-38, i když to není Shagya arab. 
Vítězem v kategorii plemenných hřebců se stal kůň Gazal II-CZ Wizard z Brna. 

 

3. srpen 

     Začala oprava chodníku ulice Masarykova v úseku od hasičské zbrojnice po přechod u základní 
školy a kolem autobusové zastávky. 

 

22. srpen 

     Na fotbalovém hřišti se konal VII. ročník soutěže v požárním sportu O putovní pohár Mikroregionu 
Jižní Haná. Přípravy a samotnou soutěž komplikoval vytrvalý déšť, ale i přes nevlídné počasí soutěžilo 
22 družstev – 16 v kategorii muži a 6 v kategorii ženy. Zúčastnila se družstva mimo jiné – Tlumačov, 
Karolín, Nová Dědina, Loukov, Velatice, Kvasice, Mokrá u Brna, Bílovice, Mirošov. Naši muži 
obsadili 4. místo. 

 



     Míra nezaměstnanosti k 31. srpnu činila v Tlumačově 8,75%, což představuje 108 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj 9,95%, ČR – 8,5%. 

POČASÍ 

     1. srpna opět 30°C, od 3. do 8. srpna teplo, ale pod mrakem, časté dešťové přeháňky. I když přes 
den pršelo, teplota se udržovala na příjemných 23°C. I noci jsou stále teplé. Vavřinec – první 
podzimec, zahájil týden, ve kterém panovalo stále slunečné a teplé počasí. To vydrželo prakticky až do 
28. srpna, kdy teplota dosahovala 28°C. 29. srpna celé dopoledne pršelo a velmi se ochladilo. Tato 
studená fronta nás však již ve večerních hodinách opustila a následující poslední dva dny měsíce srpna 
velmi krásné a slunečné počasí s teplotami 23 – 25°C 

 

ZÁŘÍ 
Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří 

 

1. září 

     V úterý 1. září byl před budovou školy slavnostně zahájen nový školní rok 2009-2010. 

 

10. září 

     Dopoledne plné her a soutěží pro děti a rodiče připravilo Mateřské centrum Housata. Pod vedením 
paní Martiny Zapletalové během dvou hodin mohly děti závodit v šesti disciplínách např. hod kruhem 
na tyč, lepení klobouku, slalom na odrážedlech či skákání na balonu. Účelem tohoto odpoledne bylo 
seznámení s prací centra a jeho prezentace. Otevřeno je každý čtvrtek v budově KIS a pro děti je zde 
vždy připraven program. 

 

11. září 

     Na ukončení prázdnin připravilo KIS ve spolupráci s mateřskou školou Noční pohádkový park. 
Tato akce se konala poprvé a setkala se s velkým zájmem dětí i dospělých. Od 18 hodin se začali 
schízrt v parku u sokolovny „nebojsové“ vyzbrojeni baterkami. Strašidelná stezka byla vyznačena 
hořícími loučemi.  Na osmi stanovištích musely děti nejdříve překonat strach ze strašidel a jiných 
pohádkových bytostí a pak splnit zadaný úkol. Čarodějnice je učila, jak sednout na lopatu, u 
Fantomase děti musely přejít nebezpečnou hrbolatou trať, šašci měli připravenou překážkovou dráhu, 
Budulínek s liškou potřebovali pomoct s hráškem, u čertů v pekle musely děti dokázat svou zručnost a 
shodit kostky, u Zlatovlásky vylovit perly z hrnce. Na cestě za pokladem je čekali i loupežníci.  Na 
závěr obdržely děti skladkou odměnu. Do pohádkového praku přišlo téměř 200 odvážlivců. Sponzoři 
této akce – Talašovo zahradnictví, TeSaKryt pan Pekárek, Metalšrot, Dura-Line CT, Area Trade p. 
Maťašová a KOKK pan Baďura. 



25. září 

     Zahradní slavnost u příležitosti 10. výročí založení speciální Mateřské školy Klubíčko byla 
uspořádána v odpoledních hodinách na zahradě mateřské školy. Pozváni byli rodiče s dětmi, současní i 
minulí zaměstnanci, přátelé a kamarádi, ale i široká veřejnost. Po bezprostřední besedě si mohli 
zúčastnění prohlédnout i zázemí, které mateřská škola skýtá dětem s kombinovaným postižením, 
s vadami řeči a se zdravotním oslabením. 

 

26. – 27. září 

     V Zemském hřebčinci Tlumačov proběhlo pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Stanislava 
Mišáka Mistrovství České republiky ve voltiži. Sobotní program patřil povinným a volným sestavám 
jednotlivců i skupin. V neděli pak už cvičili finalisté. Tlumačovští závodníci se opět představili 
v dobrém světle. Mistrem České republiky ve voltiži pro rok 2009 v kategorii jednotlivců – mužů – 
senirů se stal Petr Eim na koni Catalin IV-33, lonžerka Schillerová Pavlína ze stáje Tělovýchovná 
jednota Tlumačov. Blahopřejeme. 

 

27. – 28. září 

     Tlumačovští zahrádkáři se opět prezentovali svými výpěstky na Výstavě ovoce, zeleniny a květin 
v sále sokolovny. Součástí byla také výstavka a ochutnávka výrobků tlumačovských zahrádkářů – 
pochoutky z ovoce, koláče, řezy, cukroví, marmelády, nakládaná zelenina aj. Proběhla i soutěž o 
nejlepší jablíčko Tlumačova. Pro žáky mateřské a základní školy byla dopředu vyhlášena soutěž na 
téma Květiny na zahradě. A bylo se na co dívat co obdivovat, ať už ovoce, zeleninu, květiny 
subtropické rostliny nebo výrobky dětí. Jablko Tlumačova vyhrál pan I. Procházka s odrůdou 
Rubinola. 

 

28. září 

     Pro všechny zájemce byl v tento státní svátek otevřený Domeček, což odpovídá o názvu akce Den 
otevřených dveří na Sluníčku. Vedoucí zájmových útvarů připravili různé aktivity nejen sportovní, ale 
i výtvarné pro děti i dospělé. Mohli se zapojit všichni, kdo se došli podívat. Po celou dobu bylo na 
Domečku (DDM) velmi rušno. Každý účastník si odnášel sladkou odměnu a ti, kteří se zapojili do 
činnosti, také malý dárek. 

 

     V měsíci září byla nově otevřena prodejna na Domě služeb – Slunečnice. Nabízí moravská vína, 
kvalitní čaje, cukrovinky, dárkové předměty. Na objednávku zajistí rolády, zákusky, svatební cukroví, 
chlebíčky, obložené mísy, masové i sýrové rolády, ale i vázané květiny, dárkové koše a balíčky. 

 

     Míra nezaměstnanosti činila k 30. září v Tlumačově 9,48%, což představuje 117 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj - 10,05%, ČR – 8,6%. 



POČASÍ 

     Letošní září bylo vskutku krásné, skoro letní s každodenním sluníčkem a velmi příjemnými 
teplotami přes den. Rána už byla chladná, ale slunce vzduch velmi rychle ohřálo, takže nám ani 
nepřipadalo, že tento měsíc je už měsícem podzimním. Krásné počasí panovalo i v první podzimní den 
22. září, kdy teplota ráno 8°C, ale přes den 23 – 25°C. 29. září byla obloha zamračená a všichni čekali 
na déšť, neboť bylo velmi sucho. Na zem spadlo při malé přeháňce pouze pár kapek. 

 

 

ŘÍJEN 
Teplý říjen, chladný únor, v říjnu bez kožicha – v únoru v kožichu 
 

2. říjen 

     Zoologická zahrada Lešná připravila pro děti večerní prohlídku. Pracovnice KIS ji nabídly dětem a 
rodičům naší obce. Při svitu lampionů naši návštěvníci poznali nejen noční atmosféru zoologické 
zahrady, ale seznámili se se zvířaty, dověděli se zajímavosti o jejich pobytu v ZOO, podívali se do 
tropické haly Jucatan. Krásně byl osvícen i zámek Lešná a jezírko s vodotrysky. Děti, plny zážitků 
zejména z procházky s lampionem, se vrátili i s rodiči spokojeně domů. 

 

2. – 6. říjen 

     V souladu s rozhodnutím zastupitelstva a rady obce byla provedena demolice objektu č. 64 náměstí 
Komenského. Tento objekt do konce 70. let minulého století, kdy byl poškozen požárem, byl 
rodinným domem (Burešovi) a následně užíván jako zařízení staveniště při výstavbě ZŠ, respektive 
tělocvičny. Od konce 80. let minulého století až do jara 2008 sloužily prostory pro potřeby Obce 
Tlumačov – detašované pracoviště oddělení údržby a zeleně obecného úřadu. V dubnu minulého roku 
proběhlo kompletní přestěhování oddělení údržby a zeleně do nově zrekonstruované budovy dílen 
Technického areálu obce Tlumačov v ulici Zábraní, která vytvořila pracovníkům komfortní jak 
sociální, tak technické a dispoziční podmínky pro výkon jejich činností, včetně úložných a skladových 
prostor pro mechanizaci a komunální techniku. V průběhu roku 2008 byla vypracována projektová 
dokumentace potřebná pro demolici. Stavební firmou Latu Mysločovice ve spolupráci s oddílem 
kopané TJ Sokol Tlumačov byla provedena demolice, při níž byly vytříděny materiály – pálená 
krytina, trámy, okna. Suť z betonových konstrukcí, nepálených cihel (vepřovic, kotovic), pálených 
cihel a kamene byla rozdrcena mobilní drtičkou a bude následně upotřebena v rámci údržby majetku 
obce. Pozemek byl dorovnán zeminou a zatravněn. Budoucí využití pozemku (2010 – 2011) – 
parkoviště, zeleň, lavečky, dětský mobiliář. 

 

21. říjen 



     KIS připravilo ve spolupráci s oddílem Tělovýchovné jednoty voltiž Tlumačov výstavu 
v prostorách budovy KIS. Výstava zachycuje činnost voltižního oddílu a jeho členů spolu s úspěchy, 
kterých dosáhli. Část výstavy byla věnována Petru Eimovi, který se stal mistrem světa ve voltáži 
v roce 2008. Výstava potrvá až do 25. listopadu. 

 

24. říjen 

     V sobotu dopoledne uspořádalo Kulturně informační středisko na fotbalovém hřišti Drakiádu. 
Počasí naštěstí nadmíru přálo, nepršelo a foukalo tak, že se opravdu všichni draci zmítali ve větru, i 
když se zpočátku některým nechtělo. Drakiáda byla zakončena předáním diplomů pro nejlepší a 
opékáním špekáčků. 

 

24. říjen 

     Halloween je svátek, který se slaví ke konci měsíce října většinou dětmi, které se obléknou do 
strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem. V letošním roce jsme průvod 
dětí v Tlumačově mohli potkat ve večerních hodinách 24. října. A bylo se na co dívat. \Celkem 36 
malých i velkých strašidel pohromadě zaklepalo u nejednoho domu, kde je čekalo sladké pohoštění. 

 

     Míra nezaměstnanosti k 31. říjnu činila v Tlumačově 9,98%, což představuje 121 dosažitelných 
uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 9,98%, ČR – 8,5%. 

 

    V měsíci říjnu došlo k celkové opravě kapličky na ulici Dr. Ignáce Horníčka. Opravu prováděli 
pracovníci oddělení údržby a zeleně obecního úřadu. 

 

POČASÍ 

     I měsíc říjen jakoby nechtěl zůstat pozadu za svým předchůdcem a pyšnil se velmi teplým počasím 
ve svém začátku. Sluníčko, obloha bez mráčku, teplota 19°C – 25°C. Počasí odpovídalo spíše konci 
srpna. 8. října padl dokonce teplotní rekord 43 let starý, kdy v Hododníně bylo naměřeno 27°C. Bylo 
to zapříčiněno teplou frontou a horkým vzduchem, který k nám vanul ze Sahary. 13. října došlo 
k velkému ochlazení. Ráno teplota 5°C a přes den pouze 7 °C. Bylo to z důvodu velmi silného 
studeného větru, ale především tím, že na českých a moravských horách napadlo 20 – 40 cm sněhu. 
Teplota se během týdne snížila až o 20°! Sníh přišel o měsíc dříve, než v minulých letech. Další dny 
2°C ráno, přes den 3 – 5°C, přeháňky a silný severní vítr. 15. října v Krkonoších 50 cm sněhu – 
padesátiletý sníh, na Lysé Hoře 60 cm sněhu – stoletý sníh. V těchto oblastech byl vyhlášen kalamitní 
stav a lavinové nebezpečí – naposledy v tomto období před 30 lety. Kvůli silnému větru padaly do 
elektrického vedení, na auta a budovy stromy pod tíhou sněhu – byly ještě olistěné. Některé obce byly 
zcela odříznuté, v některých oblastech severních Čech a Moravy měli školáci prázdniny. 70 000 
domácností bez elektrické energie, 17 železničních tratí neprůjezdných. I u nás v Tlumačově došlo jen 
k dalšímu ochlazení. Ráno přízemní mrazíky, přes den teplota 4°C. Pak se na pár dní oteplilo na 12 – 
14°C. V noci 31. října mráz -5°C, přes den 7°C. 



 

 

LISTOPAD 
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy brzy se uchytí 

 

2. listopad 

     Od tohoto data začal být v prodeji v KIS kalendář obce Tlumačov. Je měsíční a fotografie dodal 
pan František Cívela a KIS. Foto – Náměstíčko, Košt pálenky, Park, Stavění májky, Rozkvetlé záhony 
před ZŠ, Červnová hanácká slavnost, Hasičská zbrojnice, Tlumačovská tůňka, Dětské hřiště MŠ, 
Zahrádkářská výstava, Kaplička a Perníková zimní romance. Kalendář se prodává za 35,- Kč. 

 

4. listopad   

     Jako součást informačního systému pro zlepšení orientace v obci byla u hlavní křižovatky 
nainstalována podrobná orientační mapa Tlumačova s popisem názvů ulic i s čísly popisnými, 
s vyznačením významných institucí a firem. K tomu slouží i instalovaný sloup taktéž u hlavní 
křižovatky se směrovými ukazateli. Tato instalace byla pořízena v hodnotě 60 000 Kč. 

 

10. listopad 

     Obec Tlumačov v rámci zvýšení efektivity práce zakoupila výkonný vysavač listí značky Peruzzo 
Turbo 400 Honda v ceně 148 750,- Kč. U větších ploch se jeví jako účelné nasazení vysavače 
v kombinaci s motorovými sekačkami, které popadané listí (trávu) shromáždí na větší hromady a 
vysavač listí (trávu) přefouká na upravenou traktorovou vlečku, To vše se odváží na komunitní 
kompostárnu. 

 

11. listopad 

     V recepci kulturně informačního střediska jsou v prodeji Svatomartinské mince Tlumačova dle 
návrhu tlumačovského občana pana Josefa Klose. Při návrhu mince autor vycházel z atributů sv. 
Martina, jemuž je zasvěcen tlumačovský kostel. Pro rubní stranu Svatomartinské mince Tlumačov se 
stala předlohou rubní strana denáru Karla II. Holého. Pro lícní stranu se stala předlohou rubní strana 
denáru opatství svatého Martina (ražena v Tours koncem 11. a začátkem 12. století), ve střední části 
doplněna o tlumačovský znak s opisovou legendou vzniku Tlumačova. Obec nechala vyrazit 200 ks 
mincí o průměru 30 mm v provedení stříbro, mosaz s pozlacením, tombak a bronz s tím, že jsou 
k dispozici i mince s ouškem pro zavěšení. Svatomartinská mince Tlumačov bude sloužit jako 
upomínkový předmět nebo při významných a slavnostních událostech bude předána jako dar obce 
(vítání občánků, svatby aj.). Cena mincí: mince stříbro s ouškem 499,-Kč, stříbro 480,-Kč, mosaz 



pozlacená s ouškem 180,-Kč, mosaz pozlacená 150,-Kč, tombak s ouškem 120,-Kč, tombak 70,-Kč, 
bronz 70,-Kč. 

 

14. listopad 

     Dozlatova opečenou martinskou husu, husí játra, mladé svatomartinské víno a cimbálová muzika 
Dubina, to vše nabídlo Kulturně informační středisko v sobotu hostům na Martinských hodech 
v Klubu obce Zábraní. Pro přítomné byla připravena přednáška o svatomartinských vínech a jejich 
následná degustace. Mladá svatomartinská vína se začala těšit velké oblibě u našich občanů, o čemž 
svědčilo množství na hodech vypitých litrů tohoto lahodného moku. Návštěvníci si zazpívali, zatančili 
a ještě se dobře bavili. 

 

15. listopad 

     V neděli proběhla v místním kostele sv. Martina slavnostní mše svatá. Po ní na náměstíčku všechny 
přítomné přivítal místostarosta obce Ing. Antonín Jonášek a páter Mgr. Jan Vavřinec Černý. 
Nechybělo krátké kulturní vystoupení žáků Základní školy Tlumačov a Základní umělecké školy 
Otrokovice, pobočka Tlumačov. Pro přítomné bylo přichystáno zdarma malé občerstvení – čaj, 
svařené víno, cukroví, koláčky. Uskutečnil se zde prodej duchovních předmětů. 

 

 

18. listopad 

     Letos uplynulo již 20 let od tzv. sametové revoluce 1989. Kulturně informační středisko připravilo 
pro žáky 8. a 9. třídy dopoledne a večer pro veřejnost besedu s názvem „Před dvaceti lety jsme 
zvonili“. Na úvod besedy byly připomenuty události 17. listopadu 1989, kdy se v Praze konala 
pokojná demonstrace studentů, která byla násilně rozehnána. Na akci přijali pozvání hosté – Ing. 
Jaroslav Ševela, starosta obce, Ing. Antonín Jonášek, místostarosta obce a Mgr. Jiřina Rýdlová, 
kronikářka obce, kteří se s žáky podělili se svými vlastními zkušenostmi před, během a po 
listopadových událostech. Vzpomínkový večer pro občany se nesl v duchu přátelské atmosféry, kdy 
všichni přítomní zavzpomínali na své vlastní zážitky z roku 1989. 

 

27. listopad 

     Slavnostním rozsvícením vánočního stromu začala v naší obci pravá vánoční atmosféra. Již od 
poledních hodin se v prostorách KIS linula vůně svařeného vína a čaje, které pro občany chystali 
místní hasiči. Před zahájením akce jsme se zaposlouchali do vánoční hudby v podání žesťového tria 
z kroměřížské konzervatoře. V 17 hodin všechny přivítala vedoucí KIS paní Renáta Nelešovská a 
k nadcházejícím svátkům přidal přání i místostarosta obce Ing. Antonín Jonášek. Krátký program 
s názvem „Půjdem spolu do betléma“ připravil dětský folklorní soubor Stodolánek z Modré u 
Velehradu. Pak byl rozsvícen vánoční strom a předáno Betlémské světlo. Slavnostní večer byl 
zakončen ohňostrojem. Překvapením večera byl venku vystavený betlém s postavami v životní 
velikosti, na jehož výrobě se podíleli paní Lenka Hricová – malba postav a pan Otta Šnajdr – vyřezání 



postav ze dřeva a zhotovení přístřešku. Nechyběl ani prodej perníčků, které napekla paní ze Sazovic. 
Jako doprovodný program byla výstava v prostorách KIS pod názvem „Sněhuláci“, která navozovala 
zimní atmosféru. Sněhuláky zhotovily děti z místních mateřských škol. 

 

     Míra nezaměstnanosti k 30. listopadu činila v Tlumačově 9,89%, což představuje 122 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Zlínský kraj – 10,07%, ČR – 8,6%. 

 

POČASÍ 

     Začátek měsíce byl skutečně „dušičkový“, zamračeno, mlhavo, ranní teploty kolem 0°C. 4. 
listopadu velmi silný nárazový vítr. V Orlických horách dosáhl stupně orkánu – 133km/hod. Další dny 
zamračeno s dešťovými přeháňkami a teplotami od 3°C do 8°C. Tento ráz počasí trval až do 11. 
listopadu – Martina, který k nám na bílém koni nepřijel, ale v Beskydech a Jeseníkách „přivezl“ 50 cm 
sněhu a tím se u nás ochladilo. Dne 17. listopadu ale padl teplotní rekord z roku 1840, kdy byla 
v pražském Klementinu naměřena teplota 16°C. V Českých Budějovicích meteorologové naměřili 
dokonce 19,7°C. U nás v Tlumačově to bylo 16°C. Po několika pěkných dnech přišly další dny, které 
byly mlhavé, ale teplota se pohybovala kolem 8°C. 

      

 

PROSINEC 
Není-li prosinec studený, bývá příští rok hubený 

 

5. prosinec 

     V prosincovou sobotu se uskutečnil v místní sokolovně 1. zimní ples. Zimní atmosféru v nevlídném 
„podzimním počasí vykouzlila alespoň vkusná výzdoba sálu zásluhou žáků a učitelů základní školy, 
kteří se podíleli spolu se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy na pořadatelství této společenské akce. 
Ples zahájila poprvé polonéza pod vedením tanečníků společenských tanců slečny Jany 
Kolomazníkové a jejího tanečního partnera. Zatančili ji vybraní žáci 8. a 9. ročníku základní školy. 
Dívkám to náramně slušelo v bílých róbách, chlapci v černých oblecích vypadali dospěle a důstojně. 
Bezchybné vystoupení se stalo milým překvapením letošního plesu. Pozitivním faktem zůstává i 
početná účast na plese a bohatá a pestrá tombola, do níž přispěly desítky sponzorů z řad firem, rodin i 
osob. K radostné atmosféře přispěla i hudební formace Classic. Střídala rytmy rychlé i pomalé, 
klasické, lidové i moderní skladby, takže si přišli na své vyznavači kteréhokoliv žánru. 

 

7. prosinec 



     V souvislosti s předpokládanou kulminací chřipkového onemocnění v rámci první vlny pandemie 
nové chřipky v průběhu měsíce prosince MUDr. H. Tkadlecová – vedoucí odboru protiepidemického, 
Krajské hygienické stanice ve Zlíně, zpracovala i pro naše občany informace, které by měly napomoci 
zpomalit postup epidemie a zmírnit její následky. 

 

11. prosinec 

     Kulturně informační středisko ve spolupráci s hudebně dramatickou skupinou Návraty uspořádalo 
odpolední posezení s písničkou tentokráte na téma „Květiny v písních“. Pestré pásmo mluveného 
slova kombinovaného se staršími oblíbenými melodiemi 60. a 70. let rozezpívalo nejednoho 
z účastníků akce, kterých se tady sešlo kolem šedesátky. Program jim kromě líbivých písniček přinesl 
také řadu informací a poznatků o květinách v průvodním slově Hany Janoštíkové. Marie Pečeňová a 
Irena Janišová za hudebního doprovodu, který obstarala paní Zdena Gazdová, zazpívaly v duetu 
známé evergreeny, které vrátily posluchače do doby jejich mládí a pomohly jim zavzpomínat na tato 
krásná léta. Zdařilý program ukončil pan Lubomír Janiš, který si na závěr připravil řadu vtipných 
anekdot, kterým se s chutí všichni zasmáli. O tom, že se program líbil, svědčil dlouhotrvající potlesk. 

 

13. prosinec 

     Od tohoto data se podařilo zajistit zajíždění dalších dvou linkových autobusů na místní část 
Tlumačov – Skály. Zajíždění těchto linek na zastávku Tlumačov Skalka – čerpací stanice jistě zvýší 
bezpečnou dopravu dětí ze školky v odpoledních hodinách. 

 

21. prosinec – 22. prosinec 

     Ředitel Základní školy Tlumačov vyhlásil v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 561/2004 Sb. 
dva volné dny v rámci protiepidemických a technických opatření. Dětem se tedy prodloužily vánoční 
prázdniny o dva dny, celkem na 14 dnů. 

 

Míra nezaměstnanosti k 31. prosinci činila v Tlumačově 11,1%, což představuje 137 uchazečů o 
zaměstnání. Zlínská kraj - 10,83%, ČR – 9,2%. 

 

POČASÍ 

     Ranní teploty 2 – 3°C, denní 7°C, tak začal měsíc prosinec. K mírnému ochlazení na -2°C došlo 
v polovině měsíce i zásluhou silného severního větru. V noci z 16. na 17. prosince napadlo asi 5 cm 
sněhu a teplota v noci klesla na -8°C, přes den na -4°C. 20. prosince začalo opět sněžit. 21. prosince – 
první zimní den dosahovala teplota ráno -12°C. V dalších dnech došlo k náhlému oteplení, takže 
Vánoce vypadaly jako jarní dny s teplotami 12°C – 15°C, v noci kolem 4°C. Ochlazení přišlo až 
koncem roku. 29. prosince napadl opět sníh, ale dlouho se neudržel, protože na Silvestra začalo pršet. 

 



VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY 

     Vážení spoluobčané, mám pocit, že posledních několik let začínáme s oslavami Vánoc v naší zemi 
stále o něco dříve. Faktem však je, že Vánoce se blíží nezadržitelným tempem. Předchází jim doba 
adventní, kterou mohou lidé vyžít ke zklidnění po celoročním shonu a k zamyšlení se nad uplynulým 
rokem. Vytváří nám prostor, abychom ještě mohli vylepšit a hlavně dokončit to, co jsme začali a co 
nám z plánovaných úkolů a předsevzetí ještě chybí dodělat. 

     Také je tu čas pro zamyšlení nad sebou. U křesťanů má tato doba zvláště duchovní význam 
v přípravě na oslavu narození Syna Božího, Ježíše jako symbolu nového života. 

     Ať už prožíváme Vánoce jako křesťanský svátek nebo prostě světsky, mají pro nás jedinečný 
význam. Jsou to především svátky rodiny a setkávání se blízkých, jsou to svátky klidu, dárků a radosti. 

      Myslím si, že na tomto místě není třeba podrobně rozebírat, co se nám, představitelům radnice, 
respektive voleným zástupcům obce a všem našim zaměstnancům podařilo a naopak, v čem ještě 
vidíme rezervy. 

     Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, který se blíží ke svému konci, tak začneme plánovat, 
rozpočtovat a připravovat se na ten další. 

     Aby byl příští rok úspěšný, je třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce 
podílejí, ať už jde o členy rady obce, zastupitele nebo o pracovníky obecního úřadu. 

     Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku jim přeji zdraví a 
hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v jejich možnostech. 

     Vám, vážení spoluobčané, také přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav, nákupů, 
pečení a obstarávání. Přeji vám také, abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti, přeji vám 
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v příštím kalendářním roce. 

 

Matrika 
Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2009  2 489 
Počet občanů – cizinců – přihlášených k trvalému pobytu       28 
Z celkového počtu obyvatel – počet mužů    1 247 
                                                  – počet žen     1 242 
Průměrný věk obyvatelstva        40,6 let 
Průměrný věk mužů         39,7 let 
Průměrný věk žen         41,6 let 
Počet narozených dětí         22 
         – chlapců         7 
                               – dívek       15 
Počet zemřelých občanů         20 
V roce 2009 se přihlásilo k trvalému pobytu       45 občanů 
V roce 2009 se odhlásilo z trvalého pobytu       32 občanů 
V roce 2009 byly v Tlumačově uzavřeny 4 sňatky, z toho 3 občanské a jeden církevní. 
 



Významná životní jubilea :  
90 let paní Olga Stašková 
91 let pan Zdeněk Ředina 
94 let paní Marie Sukaná 
 
Zlatou svatbu oslavili : 
manželé Josef a Marie Gazdovi, náměstí Komenského 
manželé Bohuslav a Vlasta Otevřelovi, ulice Přasličná 
 
Diamantovou svatbu oslavili : 
manželé Leopold a Eva Malantovi, ulice Dr. Ignáce Horníčka 
manželé Miroslav a Milada Fialkovi, ulice Masarykova 
 

Rozpočet obce na rok 2009 
 
Schválen byl zastupitelstvem dne 4. února 2009 
 
Třída 1 – daňové příjmy        23 264 000,- 
         daň z příjmů fyzických osob – výdělečná činnost 
   daň z příjmů fyzických osob – kapitálové výnosy 
   daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti 
   správní a místní poplatky vybírané obcí 
 
Třída 2 – nedaňové příjmy         3 901 000,- 
     nájemné, vstupné, půjčovné, služby, úroky 
 
Třída 3 – kapitálové příjmy            100 000,- 
   prodej pozemku 
 
Třída 4 – přijaté transfery             535 000,- 
   dotace ze státního rozpočtu, - správa, školství 
 
Příjmy celkem :        27 800 000,- 
 
Třída 5 – běžné výdaje        25 334 000,- 
   oprava místních komunikací  150 000,- 
   dopravní obslužnost   123 000,- 
   neinvestiční příspěvky MŠ  492 000,- 
   neinvestiční příspěvky ZŠ            3 008 000,-  
   dotace neziskovým organizacím 130 000,- 
   Kulturně informační středisko            1 974 000,- 
   Vývoz kontejnerů a popelnic            1 250 000,- 
   veřejná zeleň              1 426 000,- 
   Dům s pečovatelskou službou  558 000,- 
 
Třída 6 – kapitálové výdaje         3 941 000,- 



   chodníky              1 140 000,- 
   dětské hřiště na fotbalovém hřišti 400 000,- 
   panely pro měření rychlosti  200 000,- 
   PD – II. etapa odkanalizování  200 000,- 
   zateplení severní strany č. p. 630 120 000,- 
   regulace VO, vedení  ul. Kvasická 130 000,- 
   doplatek traktorku- příslušenství 610 000,- 
   zateplení severní strany DPS  150 000,- 
   PD revitalizace parku   240 000,- 
   projekt. dok., různé záměry  550 000,- 
 
Výdaje celkem  :        29 275 000,- 
 
Třída 8 – financování           1 475 000,- 
 
 
 

KULTURNĚ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
 
LEDEN  Výstava obrazů B. Kristýnka 
 
ÚNOR  Hrajeme si na malíře – A. Dudek 
  Tlumačovský košt pálenek 
  Výstava prací dětí – Den bez úrazu 
  Kurz PC – Základy PC 
  Kurz PC – základy Wordu 
 
BŘEZEN Košt vína a posezení s cimbálovkou 
  Výstava čtvero ročních období u nás v Klubíčku 
 
DUBEN  Noc s Andersenem 
  Pěstování květin 
  Velikonoční vycházka 
  Den Země 
  Bazárek dětského oblečení, k´hraček a knížek 
  Stavění májky 
 
KVĚTEN Dvoudenní zájezd Salzburg 
  Výstava dětských prací Broučci 
  Kurz PC – základy Excelu 
  Zájezd do Prahy – muzikál Carmen 
  Nehulíme – malujeme – A. Dudek 
  Posezení s písničkou – Návraty – Láska v písních 
  Kácení májky 
 
ČERVEN Výstava zpět ke kořenům 
  Večer se skupinou Milenium 



  Pasování prvňáčků na Malé čtenáře 
 
SRPEN  Zájezd do Ďanové 
 
ZÁŘÍ  Muzikál Do naha – Uherské Hradiště 
  Beseda s básníkem K. Vysloužilem 
  Noční pohádkový park 
 
ŘÍJEN  Večerní lampionová prohlídka ZOO Lešná 
  Bazárek dětského oblečení 
  Přednáška Profima Zlín 
  Drakiáda 
  Kurz PC 
 
LISTOPAD Martinské hody 
  Kurz PC 
  Výstava Tělovýchovná jednota voltiž Tlumačov 
  Před dvaceti lety jsme zvonili – beseda 
  Výstava Sněhuláci – práce dětí MŠ 
  Rozsvícení vánočního stromu 
 
PROSINEC  Kurz PC 
  Posezení s písničkou – Návraty – Květiny v písních 

Stavby zkolaudované v roce 2009 
 
Novostavby : rodinný dům č. p. 875, ulice Nová (Kührovi) 
Proběhly rekonstrukce a stavební úpravy – 16 – garáže, studny, přístavby, úpravy. 
 
Investor – cizí subjekt : 
Montážní a skladová hala formy RIM-CZ, s. r. o. Tlumačov 
Vrtaná studna č. p. 118 – PS Otrokovice 
Přípojka plynu a vnitřní plynoinstalace domu č. p. 872 – Schizandra 
Přípojka VN a jedno trafo pro briketárnu – areál ZD – E.ON Dist. a. s. 
Tlumačov – Skály, přeložka  VN – PSVS a. s. 
 
Investor obec Tlumačov : 
Rekonstrukce chodníku ulice Masarykova – od hasičské zbrojnice po přechod u ZŠ 464 000,- 
Rekonstrukce chodníku v ul. Masarykova a Kvasická     725 000,- 
Restaurace sochy sv. Jana Nepomuckého, ulice Dolní       61 000,-* 
Dětské hřiště u fotbalového hřiště       414 000,- 
Zateplení severního štítu a výměna oken č. p. 630     296 000,- 
Zateplení severního štítu DPS č. p. 848       174 000,- 
Demolice objektu dílen nám. Komenského č. p. 64     335 000,- 
*poskytnuty dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 54 000,-, vlastní prostředky  7 000,- Kč. 
 
 



Odkanalizování obce 
 
     Obec Tlumačov usilovně vyjednává se Státním fondem životního prostředí a dalšími institucemi 
možnost podat žádost o dotaci prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí – 
strukturální fond Evropské unie – na realizaci III. etapy akce odkanalizování, jejíž finanční objem se 
uvažuje ve výši 40 milionů Kč. Realistickým záměrem je zahájení stavebních prací na III. etapě 
v termínu 2010/2011. 
 
 

Péče o veřejnou zeleň 
 
     Obec Tlumačov zadala v lednu u odborně způsobolé osoby zpracování posudku stavu a možného 
nebezpečí destrukce stromů ve vybraných lokalitách v rámci zastavěného území obce. Předmětem 
posudku, který byl na obecní úřad doručen v březnu, byly vzrostké stromy v uvedených lokalitách : 
- ulice Dr. Horníčka – skupina bříz u hřbitova 
- ulice Masarykova, silnice I/55, výjezd z obce směr Hulín – topol 
- park náměstí Komenského – vrba a lípa 
- park ulice Sokolská 
- ulice Dolní, zastávka autobusů – vrby 
- ulice Machovská, u sokolovny – skupina kaštanů, lípa, jerlín 
- Skály – skupina stromů jírovec – ořešák 
- lokalita u panelové cesty – alej směrem ke Kurovickému lomu 
  
     Zpracovatel posudku prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. na základě místního šetření a po odborném 
vyhodnocení doporučil vždy k jednotlivým stromům to nejvhodnější opatření ve smyslu ořezu koruny, 
těžby nebo urgentní likvidace. 
     Pracovníci oddělení údržby a životního prostředí po projednání v Komisi zemědělské a životního 
prostředí, zajistili v jednotlivých lokalitách ořez a kácení v rozsahu zpracovaného odborného 
posouzení. 
     Následně byla provedena nová výsadba, která druhovou skladbou převážně odpovídá koncepčnímu 
dokumentu s názvem Generel zeleně, který byl v roce 2008 aktualizován. 
 
Nová výsadba: 
Skály – ovocné stromy – 25 ks třešní a 4 ks jabloně 
ulice Mánesova – 5 ks 
dvůr technického areálu obce – 12 ks slivoně 
ulice Dolní – 2 ks dub letní, 6 ks hrušeň obecná 
ulice Machovská – 8 ks hrušeň obecná 
ulice U cementárny – 5 ks hloh obecný 
ulice Dr. Horníčka – 7 ks habr obecný 
ulice Masarykova – 19 ks jasan ztepilý 
ulice Dr. Horníčka – 1 ks bobkovišeň, 1 ks šácholán, 1 ks dřišťál, 1 ks tavolník 
ulice Machovská – 30 ks tis červený 
ulice Masarykova – 50 ks ptačí zob 
 



 

Základní škola Tlumačov 
 
 
     Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu celkem 209 žáků. Vzdělávací programy: Základní 
škola 4., 5. a 9. ročník – 72 žáci, Škola zdravého životního stylu 1. – 3. ročník a 6. – 8. ročník – 137 
žáků. 
 
Vyučující 
Mgr. Robert Podlas – ředitel školy   Mgr. Šárka Matulíková – II. stupeň  
Mgr. Leona Jirušková – zástupce ředitele  BcA. Kamila Ředinová – II. stupeň 
Mgr. Lenka Odložilíková – I. stupeň   Mgr. Lenka Zichová – II. stupeň 
Mgr. Jana Šicová – I. stupeň    Mgr. Jarmila Slováková – II. stupeň 
Mgr. Irena Desenská – I. stupeň    Ing. Renata Dupalová – II. stupeň 
Mgr. Pavlína Kolaříková – I. stupeň   Mgr. Zuzana Ježíšková – II. stupeň 
Mgr. Miroslava Moučková – I. stupeň   Mgr. Vlastimil Vajďák – II. stupeň 
Mgr. Pavlína Vaculíková  – I. stupeň 
 
Zdeňka Hlaváčová – vychovatelka ŠD 
Marie Janoštíková – asistentka 
Jarmila Ředinová – účetní 
Milena Huráňová – vedoucí školní jídelny 
 
Prospěch žáků: 
 
Třída Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
1.A      14         3          - 
1.B      14         -          - 
2.      14         4          - 
3.      22         4          - 
4.      14        14          - 
5.        6        10          1 
6.        7        11          - 
7.      11        12          - 
8.        8        14          1 
9.      12        15          - 
Celkem 208          122        84         2 
 
Průměrná absence žáka za školní rok je 84 hodiny. 
 
Kázeňská opatření 
NTU DTU DŘŠ Snížený stupeň 
 23   14    5  4 
 
Integrovaní žáci – 3 
 
Žáci přijati na G, SOŠ, SOU a OU 



 
6-leté gymnázium 4-leté gymnázium SOŠ  SOU a OU 
 1 žák   3 žáci  15 žáků      9 žáků 
 
Žáci školy se během roku zúčastnili recitační soutěže, olympiád v jazyce českém a matematice, fyzice, 
Pytagoriády a sportovních soutěží. Zapojili se žáci I. i II. stupně. 
 
     Ve vztahu ke zřizovateli školy- Obec Tlumačov, je třeba ocenit skutečnost, že v posledních letech 
stabilně dochází k významnějším rekonstrukčním zásahům: 
- dokončená výměny oken školní jídelny 
- oprava střešní krytiny 
- oprava odvětrání vnitřní kanalizace školy 
- výměna školního nábytku 
- rekonstrukce podlah 
- bezbariérový přístup do DDM 
 

Úpravna vody Tlumačov – Skály 
 
     Je jednou ze dvou úpraven vody v systému Skupinového vodovodu Zlín, který provozuje 
společnost Moravská vodárenská, a. s. Je zdrojem pitné vody pro západní část města Zlína a 
Otrokovic, Napajedel a Tlumačova. 
     Byla uvedena do provozu v roce 1952 s kapacitou výroby vody cca 150 litrů za sekundu. Zásadní 
rekonstrukce a intenzifikace úpravny proběhla v letech 1995 – 1997. Maximální výkon je nyní 400 
litrů za sekundu a zaručuje tak v případě výpadku ÚV Klečůvka možnost tento výpadek nahradit a 
zásobovat tak téměř celý Skupinový vodovod Zlín. 
     Zdrojem surové vody pro úpravnu je podzemní voda z Lokality Tlumačovský les, podzemní voda 
ze sedmi hydrogeologických vrtů a násoskové řady lokality Štěrkoviště Kvasice a povrchová voda 
z jezera v lokalitě Štěrkoviště Kvasice. 
     Objekt úpravny je vícepodlažní zděná budova, půdorysně ve tvaru letadla, se společnými objekty 
chemického hospodářství, energetiky, strojovny a administrativy a se dvěma samostatnými na sobě 
nezávislými technologickými celky – aerace, flokulace, sedimentace, filtrace a akumulace. Voda se 
značným obsahem železa a manganu je upravována na dvou separačních stupních, sedimentaci a 
filtraci, kterým předchází důsledná aerace na provzdušňovací kaskádě a flokulace. Vodárenské kaly, 
vzniklé při úpravě, jsou cyklicky vypouštěny do kalové laguny. Upravená voda je hygienicky 
zabezpečena chlórem a čerpána do dvou směrů – do vodojemu Hrabůvka a vodojemu Malenovice. 
Kvalita upravené vody je v celém procesu kontrolována akreditovanou laboratoří. Celková výroba 
pitné vody za rok činí cca 4,4 milionů metrů krychlových. 
     Společnost Moravská vodárenská a. s. – člen skupiny Veolia Voda – vzniklá fúzí společností 
Středomoravská vodárenská a Zlínská vodárenská v roce 2008. Působí na Olomoucku, Prostějovsku a 
Zlínsku, kde zásobuje celkem 413 000 obyvatel. Moravská vodárenská má 500 zaměstnanců a 
provozuje celkem 40 úpraven vody, 161 vodojem a 24 čistírny odpadních vod a zajišťuje servis pro 
2259 km vodovodních a 1097 km odpadních sítí. 
 
 

Adima Brázdil s. r. o. 



 
     Je obchodní společnost zabývající se nákupem a prodejem náhradních dílů se specializací na 
brzdové komponenty a autobaterie. Obchodní společnost Adima Brázdil s. r. o. vznikla transformací 
sdružení fyzických osob Adima v roce 1998. Vlastníky a zároveň zakladateli firmy v jedné osobě jsou 
pan Stanislav Brázdil a jeho dva synové Aleš a Lukáš Brázdilovi. Na počátku roku 2005 se firma 
kompletně přestěhovala z nedaleké pronajímané budovy do nově vybudovaného sídla s kancelářemi a 
příslušenstvím v Tlumačově – Skalách. 
     Firma se od svého prvopočátku zabývala prodejem autoagregátů výměnným způsobem, které jsou 
stále nabízeny v jejím sortimentu. Kromě toho nabízí široký sortiment nových nákladních autodílů, 
zejména brzdových dílů, jako jsou brzdové desky, kotouče, bubny a obložení a osobních i nákladních 
autobaterií značek VARTA a ZAP. Kromě velkoobchodního prodeje, který je hlavní náplní 
společnosti, provozuje Adima Brázdil ve svém sídle také maloobchodní prodej. 
 
 

Finforest CZ s. r. o. 
 
 
     Je obchodní společnost, která již od roku 1993 patří k největším dodavatelům kvalitních dřevěných 
plošných materiálů v České republice. Pobočka v Tlumačově – Skalách byla slavnostně otevřena 
v listopadu 1997. Na ploše 3500 m² nabízí široký sortiment překližek, laťovek, a desek za 
velkoobchodní ceny. Součástí mezinárodní skupiny Metsäliitto Cooperative je i firma v Tlumačově – 
Skalách. Tato největší mezinárodní evropská společnost zpracovatelů dřeva zaměstnává 17 000 
pracovníků ve 20 zemích. Závody ve Finsku zpracovávají prvotřídní skandinávské dřevo – borovici, 
smrk a břízu. Zákazníkům nabízí tlumačovská firma specializované produkty pro moderní stavební 
aplikace v oblasti dřevostaveb. Nabízí i rovinné, tvarové a profilové frézování i vrtání. Zajistí naložení 
i dopravu materiálu. Vyškolení pracovníci rádi odborně poradí, jaký druh matriálu je pro zákazníka 
nejvýhodnější. 
 
 
 

Talašovo zahradnictví 
 
 
     Kysané zelí z Talašova zahradnictví získalo na zahradnickém veletrhu  Zahrada Čech, který se 
konal 18. – 25. září 2009 v Litoměřicích, 1. místo v soutěži „Kysané zelí roku 2009“. 
     Manželé Jiří a Marie Talašovi jsou od roku 1997 zaregistrováni v Zelinářské unii Čech a Moravy. 
A právě ta vyhlásila letos první ročník této soutěže, do níž bylo přihlášeno 15 druhů zelí. V roce 1997 
poprvé vypěstovali zelí na krouhání, ale povodeň celou úrodu zničila, takže k prvnímu krouhání došlo 
až o rok později. Recepturu na nakládání kysaného zelí mají svoji vlastní, jeho současná podoba a 
chuť vznikala postupně. Sbírali zkušenosti u velkých zelinářů a učili se i z vlastních chyb. Od roku 
2004 nakládají už podle jednoho stejného receptu. Také podali žádost na Evropskou unii o 
zaregistrování značky zelí pod názvem „Talašovo kysané zelí z Tlumačova“. 



     V Tlumačově začali Talašovi pracovat ještě v době, kdy zahradnictví spadalo pod Plemenářský 
podnik. V roce 1991 si zahradnictví pronajali od tehdejšího Agrotonzu a o rok později zahradu 
koupili. Postavili nový sklep, velký skleník a prodejnu. Začali pěstovat balkonové květiny – dnes 
nabízejí 50 druhů, přeorientovali se i na pěstování řezaných a hrnkových chryzantém, dušičkovou a 
vánoční vazbu. 
     Na poli pěstují Talašovi hlavně brambory, cibuli, zelí a česnek, za který letos získali ocenění 
v Olomouci. Také si vyšlechtili vlastní česnek – nepaličák, velmi kvalitní, který vydrží skladování až 
do dubna. Nyní čekají na schválení pro jeho pěstování. Nejen své výpěstky, ale i řezané květiny, 
keramiku, substráty, hnojiva a jiné prodávají přímo v prodejně svého zahradnictví a v obchodě 
v Otrokovicích. 
     V zahradnictví je zaměstnaný i syn a dcera manželů Talašových. O budoucnost zahrady tedy 
nemusí mít strach. 
 
 

Mateřská škola Tlumačov, nám. Komenského 
 
     Mateřská škola má k dispozici velké prostory dvou plně vybavených tříd, nový dětský nábytek, 
uspořádaný tak, aby tvořil jednotlivá dětská centra. Vybavení mateřské školy  hračkami a pomůckami 
je velmi dobré. Rovněž dobře je vybavena dětská zahrada a přilehlé hřiště. Mateřská škola mí dvě 
třídy, do kterých jsou děti rozděleny podle věku:  
1. třída MŠ – Hvězdičky, děti 3 – 4 leté, 28 dětí, paní učitelky Jana Řezníčková a Alena Vápeníková 
2. třída MŠ – Sluníčka, děti 5 – 7 leté, 28 dětí, paní ředitelka Hana Janoštíková a paní učitelka Jindra 
Zálešáková. 
     Mateřská škola má zpracovaný svůj vlastní vzdělávací program s názvem „Do copánku rok si 
spletem, vše co víme, dáme dětem“. 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov 
 
     Členská základna má k 31. 12. 2009 celkem 42 členy, dospělých 37 a 5 členů z řad mládeže. 
V současné době má ještě 15 nejmenších členů předškolního věku, které vedou v hasičském kroužku 
Štefan Hrtús a Milan Žák. Výbor SDH pracovat v tomto roce ve složení: Jan Šnajdr – starosta, Václav 
Machovský – velitel, Ivana Maťašová – jednatelka, Otto Šnajdr – pokladník, Jaroslav Němec – 
kronikář, Milan Žák – vedoucí mládeže. 
     V prvních měsících se členové věnovali fyzické přípravě v tělocvičně. V měsíci únoru prošli 
strojníci cyklickým školením. V prvním březnovém týdnu drželi členové sboru povodňovou 
pohotovost. V dubnu slavnostně uvedli do provozu zásahové vozidlo KAROSA CAS25 a Tatru 148 
předali kolegům do Hřivínova Újezdu. Členové se aktivně zúčastnili stavění i kácení májky. V měsíci 
červnu se zúčastnili okresního kola v požárním sportu ve Velkém Ořechově. Šest členů absolvovalo 
školení tzv. předurčených jednotek, které by měly v případě potřeby plnit specifické úkoly při ochraně 
obyvatelstva. Uspořádali již tradiční Noční soutěž o putovní pohár mikroregionu Jižní Haná. V září 
uspořádali den otevřených dveří na hasičské zbrojnici. Zúčastnili se školení na plnění Bambi vaků. 
V listopadu se 6 členů SDH zúčastnilo školení obsluhy motorových pil a spolupodíleli se na rozsvícení 
vánočního stromu a uspořádali tradiční Martinskou zábavu. 



 
     Jednotku SDH Tlumačov tvoří celkem 14 členů. Velitelem je pan Roman Šnajdar, zástupcem 
Václav Machovský. V jednotce jsou 2 velitelé, 6 řidičů – strojníků a 1 zdravotnice. Jednotka je 
zařazena do kategorie JPD. V letošním roce byla zařazena do kategorie předurčených jednotek. 
 
Zásahy JSDH v roce 2009 
 
21. únor požár lokomotivy na nádraží Tlumačov 
6. – 7. březen povodňová pohotovost 
31. březen  požár slámy Tlumačov – Skály 
19. duben požár trávy u železnice – směr Hulín 
21. duben požár trávy u Štěrkoviště Otrokovice 
26. duben požár slámy Tlumačov – Skály 
11. červen požár osobního automobilu směr Machová 
4. červenec čerpání vody u fotbalového hřiště 
14. červenec požár trávy u železnice – směr Otrokovice 
4. srpen technická pomoc – prasklé potrubí MŠ Tlumačov 
8. srpen technická pomoc – prasklé potrubí MŠ Tlumačov 
26. srpen požár kontejneru na nákladním automobilu – směr Otrokovice 
14. prosinec požár osobního automobilu – směr Hulín 
 
 
Soutěže mužů v roce 2009 
 
15. květen okrskové kolo Kvítkovice- 1. místo 
6. červen Karolín – 20. místo 
13. červen Rychlov – 16. místo 
20. červen okresní kolo Velký Ořechov - 10. místo, štafeta - 8. místo, útok - 10. místo 
15. srpen Vysoké Pole – noční, 25. místo 
22. srpen  Tlumačov – noční, 4. místo 
29. srpen Karolín – noční, 9. místo 
14. září  Mokrá  
 
 
 

Rekonstrukce chodníků 
 
 
     V souladu se záměrem Obce Tlumačov průběžně a postupně opravovat chodníky, nahradit nerovný 
a zdeformovaný povrch novou nášlapnou vrstvou ze zámkové dlažby, probíhala rekonstrukce 
chodníků a to v ulicích Masarykova a Kvasická v celkové výměře cca 850 m². 
     Chodník v ulici Masarykova - od hasičské zbrojnice po přechod včetně chodníků kolem autobusové 
zastávky představoval náklad ve výši 464 302,- Kč a byl dokončen koncem měsíce srpna. 
     Smluvní cena za rekonstrukci chodníků v ulici Masarykova – od fary po křižovatku směr Kvasice a 
v ulici Kvasická – od křižovatky po poštu, je určena ve výši 725 323,- Kč. Harmonogram prací 



v tomto úseku byl uzpůsoben plánované stavbě plynové přípojky pro lékárnu, která se realizovala 
poslední týden v srpnu. 
     Financování rekonstrukce chodníků ve výše uvedených lokalitách je zajištěno výhradně ze zdrojů 
obce, které byly vyčleněny v rozpočtu pro rok 2009. 
     Počátkem září byla také zrealizována oprava výtluků, jiných deformací a propadlých dešťových 
vpustí – ulice Švermova, křižovatka u Trojice, ulice 6. května, ulice Jiráskova a ulice Dr. Horníčka a 
to v celkové ceně cca 195 000,- Kč. Dále pracovníci oddělení údržby provedli opravu chodníku v ulici 
Švermova formou nového podsypu, překládky a vyrovnání stávajících betonových dlaždic. 
 
 
 

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého 
 
     Během letošního podzimu došlo na ulici Dolní k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého. Stalo se tak 
za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Celková cena díla je 60 604,- Kč a obec se 
na ní podílela částkou 6 000,- Kč. Restaurátorské práce prováděl tlumačovský rodák pan Mgr. Josef 
Petr. Socha sv. Jana Nepomuckého patří mezi kulturní památky v naší obci. 
     Je na místě, sdělit důležité informace k samotné tlumačovské soše. V chronogramu textu na čelní 
nápisové kartuši je ve velkých písmenech uveden letopočet vzniku této státue, což je rok 1741. Tento 
letopočet se velmi těžce z uvedených písmen vypočítává, protože se tak děje složitým sčítáním a 
odečítáním římských číslic – velkých písmen ukrytých v textu. Je zde také v latině uvedeno, kde 
nechal tuto sochu zhotovit. Byl to Georgii Obtzalek – Jiří Obdržálek. Podstavec je vyhotoven 
z místního tzv. Magurského pískovce, patří do skupiny pískovců tzv. vídeňské pánve, socha je 
vyhotovena z pískovce Mladějovského. Zajímavé je také to, že se často také na plintu sochy – spodní 
soklová část pod figurou – objevoval při ztvárnění tohoto světce latinský nápis TAQUI – pomlčet, 
tedy nevyzradit zpovědní tajemství. 
     Tlumačovský sv. Jan Nepomucký je také znám jako socha s centrálním situováním v obci, kde plnil 
také charakter orientačního bodu. Mezi historické momenty zde patří, že se u této sochy při přepřahání 
koní zastavil a s občany rozmlouval císař Josef II, král český a uherský a to v roce 1771 při své cestě 
do Olomouce. Důležitým mezníkem všech soch sv. Janů Nepomuckých v naší zemi byla léta 1920 – 
1921, kdy docházelo k jejich houfné likvidaci a ničení jako symbolu katolicismu a ikony Jezuitského 
řádu. 
 
 

Co se pěstuje na tlumačovských polích 
   
 
     Firma Lukrom plus, s. r. o. se sídlem v Lípě u Zlína má tato střediska: Jarohněvice, Halenkoice, 
Tlumačov, Hustopeče nad Bečvou, Bánov a Boršice. Na katastrálním území Tlumačova hospodaří 
firma na 380 ha. Pěstuje zde následující plodiny: 

plodina   výnos 

řepka ozimá  4,1 t/ha 
pšenice ozimá  7,8 t/ha 
kukuřice  9,5 t/ha 
ječmen jarní  4,5 t/ha 



mák   0,8 t/ha 
oves   4,0 t/ha 
 
     Pracuje zde celkem 6 zaměstnanců, z toho 1 z Tlumačova. Protože se z Tlumačova obdělává i 
katastrální území Otrokovic a Halenkovic, je zde odpovídající technika tomuto rozsáhlému katastru. 
Traktory John Deere, stroje na setí a přípravu půdy od firmy Horsch a samochodný postřikovač Hardi. 
V Tlumačově je i zařízení na příjem, čištění, dosoušení a skladování zemědělských produktů. 
 
 

Policie 
 
     Obec Tlumačov patří do teritoria obvodního oddělení Policie České republiky Otrokovice. 
V tomto roce se policisté v Tlumačově zaměřili na preventivní činnost. Jednou z nich se stala akce 
„Bezpečně do školy i ze školy“, která spočívá v zajištění přechodů na ulici Dolní a Masyrykova. 
S vedením základní školy byly vytyčeny časy příchodu a odchodu dětí ze školy. Policie zde působí 
dvakrát denně, pokud hlídka není odvolána k jinému služebnímu zákroku. Policie dále spolupracuje se 
ZŠ v rámci projektu „Jezdíme s úsměvem“. Smyslem této akce bylo upozornit řidiče na dodržování 
pravidel silničního provozu prostřednictvím smíšených hlídek policistů s dětmi. 
     V letní dobu se hlídkující policisté zaměřovali i na lokalitu Kurovického lomu, kde se každoročně 
zvyšuje počet řidičů, kteří zde porušují dopravní předpisy. Policejní hlídky provádí také namátkové 
kontroly v parku na ulici Sokolská, kde dochází hlavně v období prázdninových měsíců k problémům 
s mladistvými, kteří zde konzumují na veřejnosti alkoholické nápoje a dochází zde k častému rušení 
nočního klidu a poškozování obecního i soukromého majetku. 
     Policie České republiky každé pondělí v odpoledních hodinách vykonává službu ve služební 
místnosti na náměstí Komenského, kde je možno podávat oznámení, náměty, informace a připomínky. 
 
Statistika přestupků a trestných činů spáchaných na území obce Tlumačov v roce 2009: 
Trestné činy: evidováno – 40  objasněno – 21  
Přestupky: celkem – 82    doprava – 42  
     občanské soužití – 21  
     ostatní – 19 
 
 

Pečovatelská služba 
 

     V obci Tlumačov od roku 1998, kdy byl uveden do provozu dům s byty zvláštního určení – dům 
s pečovatelskou službou, je zavedena pro občany pečovatelská služba, což je terénní nebo ambulantní 
sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.                 
     Pečovatelská služba v Tlumačově je od počátku zajišťována registrovanými poskytovateli, 
v posledním období to bylo prostřednictvím organizace Sociální služby Uherské Hradiště. 
Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o ukončení výkonu této pečovatelské služby k datu 31. 3. 
2010. Na základě tohoto stanoviska vedla od listopadu 2009 jednání s registrovanými poskytovateli 
pečovatelské služby z blízkého okolí. Po vzájemné dohodě a po schválení zastupitelstvem obce bude 



od 1. 4. 2010 zajišťovat pečovatelské služby v Tlumačově organizace Pečovatelská služba Kroměříž, 
o. p. s. 
     Z důvodů, že celkové roční náklady na pečovatelskou sužbu nejsou pokryty z úhrad od klientů – 
předpoklad cca pro rok 2010 je 25%, dotace MPSV cca 57%, tak obec Tlumačov ze svého rozpočtu 
dofinancuje zbývající částku, která pro nastávající rok činí celkem 155 000,- Kč. 
 
 

Knihovna      
     Od ledna 2009 se místní knihovna připojila na knihovní KP – systém, tzn. výpůjčky a katalogizace 
přes počítač. 

     V červnu 2009 získala knihovna ze státního rozpočtu ČR, konkrétněji z Ministerstva kultury, dotaci 
37 000,- Kč na změnu knihovnického systému a zlepšení služeb pro čtenáře – nový knihovnický 
software. Celkově stál nový program PC 53 385,- Kč. Chybějící částka byla uhrazena z obecního 
rozpočtu. 

     Zlepšení služeb spočívá v tom, že si čtenář může v pohodlí domova na tlumačovském webu 
vyhledat místní knihovnu, kde se nachází online katalog knih a zjistit aktuální stav knižního fondu. 
Může se podívat, které knihy od oblíbeného spisovatele jsou k dispozici, může se knihu rezervovat 
nebo prodloužit výpůjční lhůtu. K 15. 12. navštívilo elektronický katalog 604 čtenářů. 
 
 
1. Knihovní fond 
Knihovní jednotky celkem  5 910 
Naučná literatura   1 827 
Krásná literatura   4 083 
Přírůstky knih       473 
Úbytky knih         10 
 
2. Čtenáři 
Registrovaní čtenáři celkem      148 
Z toho dětí do 15 let          64 
Návštěvníci knihovny celkem  2 382 
 
3. Výpůjčky celkem   4 495 
Naučná literatura dospělým     271 
Krásná literatura dospělým  2 425 
Naučná literatura dětem     124 
Krásná literatura dětem          367 
Počet exemplářů docházejících periodik     6 
Výpůjčky periodik   1 008  
 
4. Další údaje 
Kulturní akce, besedy a výstavy   aj.             8 
Počet počítačů pro uživatele         2 
Z toho napojených na internet              2 
Počet čtenářů využív. internet       134 



 
 
 
 

Jak jsme nakládali s komunálním odpadem 
 
      Komunální odpadové hospodářství představuje pro každou obec jednu ze zásadních položek  ve 
výdajové části rozpočtu. 

Financování systému sběru a likvidace komunálních odpadů v roce 2009 

výdaje za komunální a nebezpečný odpad celkem    1 445 219,- Kč 

příjmy za poplatky (400/osoba/rok) celkem          960 298,- Kč 

příjmy za tříděný a zpětný odběr (Ekokom, Asekol, Elektrowin, Metalšrot)    143 418,- Kč 

 

Množství vytříděného odpadu (recyklace) a odpadu uloženého na skládce (t) 

nápojový karton  0,190 t  sklo barevné               16,430 t 

papír               62,089 t  sklo bílé               14,260 t 

PET    6,214 t  kovy                35,880 t  

celkem vytříděný odpad         135,630 t  směsný a objemový odpad      636,717 t 

 

Množství vytříděného odpadu  zpětný odběr 

pneumatiky    250 ks 

ledničky, mrazničky  3,778 t 

sporáky, pračky, myčky  3,077 t 

vysavače, žehličky, brusky 1,564 t 

televizory, monitory    162 ks 

radia, videa, PC   5,196 t 

zářivky a výbojky     30 ks 

baterie, monočlánky     90 ks 

 

 Množství vytříděného nebezpečného odpadu 

eternit    7,950 t 

injekční stříkačky a léčiva 0,048 t 



kyseliny, ropné látky  0,076t 

Celkem    8,074 t 

Poděkování 
     patří manželům Jaroslavu a Růženě STAŠKOVÝM za jejich materiální pomoc občanům Jeseníka 
nad Odrou, kteří byli v létě letošního roku postiženi ničivými povodněmi. Do Jeseníka dorazilo auto 
s 13 t brambor z Tlumačova, v celkové hodnotě 60 000,- Kč. Paní Stašková zajistila i bezplatnou 
dopravu. „Víme, že zaplavené obyvatele v Jeseníku nad Odrou čeká náročná zima, tak jim chceme 
pomoci alespoň tímto způsobem“, uvedl pan Stašek. 

 

Fotbal v Tlumačově 

Přípravka 

     Po ukončení jarní části soutěže se družstvo přípravky umístilo na 5. místě tabulky s počtem 24 
bodů. Naše mladé naděje je nutno pochválit za předvedené výkony, i když ne vždy to bylo podle 
představ trenérů. 

Žáci 

     Po podzimní části žákovského turnaje – přeboru – se žáci udrželi na 3. místě. Do jarních utkání šli 
žáci s cílem tuto pozici udržet, ale vinou častých a někdy i nečekaných remízových zápasů nakonec 
obsadili 5. místo. 

Dorostenci 

     Jarní část soutěže dorostenců zvládli hoši na jedničku. S osmi výhrami a jednou prohrou si zajistili 
postup do krajského přeboru. V sobotu 20, června se konalo oficiální předání poháru od sekretáře OFL 
Zlín pana Krajčoviče. Gratulaci k vítězství a poděkování za reprezentaci obce a přání dalších úspěchů 
přijali hráči od místostarosty Ing. A. Jonáška, pana F. Kela a oddílového „šéfa“ pana A. Horky. 
Dorostenci k poháru získali i diplom a od Obce Tlumačov odměnu 5 000,- Kč. 

Muži 

     Do jarní části okresního přeboru nastoupili pod vedením trenéra J. Tyla s mírně obměněným 
kádrem. V konečné tabulce ročníku 2008 – 2009 obsadili 6. místo se ziskem 40 bodů. 

 

 

 

Zahrádkáři 
     Letos si tlumačovští zahrádkáři připomněli 45. výročí vzniku místní organizace. Takže teď trocha 
historie. 



     V historii a zahrádkaření v Tlumačově je třeba se vrátit o hodně let nazpět až do předminulého 
století, kdy bylo u nás mnoho milovníků zahrad, kteří je systematicky osazovali ve vlastním stylu. 
Později byla v Tlumačově utvořena ovocnářská organizace, která nesla název „Ovocnářský a 
zahrádkářský spolek v Tlumačově“. Příchodem německých vojsk byl tento spolek zrušen. 

     V roce 1957 byla založena organizace Českého zahrádkářského svazu, V roce 1964 byla založena 
Základní organizace ČSOTSS v Tlumačově. Měla 30 členů. Předsedou byl zvolen Vratislav Skopalík 
a členové se scházeli u Skopalíků vedle pošty. Muži se zabývali hlavně pěstováním ovocných stromů. 
Krátce nato se ve firmě Tofa dala dohromady skupina žen v čele s paní Marií Hrubou, které se více 
věnovaly květinám. Brzy se tyto dvě skupiny spojily v jednu organizaci. S přibývajícími členy se 
schůze převedly do místnosti vedle bývalého obecního domu vedle měšťanské školy. Mezi prvními 
členy byli: Vratislav Skopalík, Luděk Jekl, Božena Ryšková, Oldřich a Marie Hrubých, Zdeněk 
Cabalka, Marie Svobodová, Zdeněk Novotný, Josef Svačina, Zdeněk Ředina, Františka Kopčilová a 
další. 

    Na schůzích ve starém obecním domě se již začalo uvažovat o stavbě nové pálenice, poněvadž stará 
pálenice u Smyčků byla nevyhovující. Na výroční schůzi v roce 1977 v restauraci u Kutáčků , byly 
předloženy plány na stavbu víceúčelové budovy pálenice, ta byla schválena. K zahrádkářům se připojil 
MNV Tlumačov a stavba byla provedena hlavně brigádnicky v akci „Z“. Cihly na stavbu byly 
částečně použity ze zbourané drůbežárny a nádražního domku u přejezdu. Stavba byla zkolaudována 
1. 11. 1979 a ještě téhož roku se začalo pálit firmou Slovácké konzervárny, která si pálenici pronajala. 
Víceúčelová budova byla vybavena i zařízením na lisování moštu. 

     Po celou dobu činnosti zahrádkářů byli členové i ostatní občané Tlumačova vzděláváni odbornými 
přednáškami, instruktážemi, návštěvami zahrádkářských výstav. Byly pořádány zájezdy, do roku 2009 
bylo uskutečněno asi 100 zájezdů, někdy 3 až 4 ročně. Na sokolovně byly tradičně pořádány 
zahrádkáři májové veselice. Mezi tradiční činnost patřily také výstavy ovoce a zeleniny. Na nějakou 
dobu se přestaly pořádat a obnovily se opět v roce 1998. 

     Po předsedovi Vratislavu Skopalíkovi byl v roce 1973 zvolen předsedou Zdeněk Novotný, který 
tuto funkci vykonával do roku 1978. Po něm nastoupil Zdeněk Ředina do roku 1993, pak Miloslav 
Stoklásek, který vykonával tuto funkci do loňského roku. Stávajícím předsedou je Miroslav Šoltýs. 

     K datu 31. 12. 2009 je stav členské základny tvořen 94 členy. Činnost organizace je řízena 14-ti 
členným výborem. 

     Pálení bylo v letošním roce zahájeno již v druhé polovině měsíce srpna. Zkušebně se započalo 
s pálením letního kvasu. Koncem ledna 2010 bylo pálení ukončeno. Letos bylo v pálenici zpracováno  
2 139 q kvasu. Z tohoto množství bylo vyrobeno 13 000 litrů etanolu – 100% alkoholu. Do prosince 
roku 2009 byla stanovena daň z vypáleného 1 litru etanolu na 133,- Kč, celková částka byla účtována 
226,- Kč. Od prosince byla daň zvýšena o 10%. Cena v pálenici se zvedla o 10,- Kč na 1 litr, tzn. na 
236,- Kč. Z toho se 60% odvádí státu a 40% zůstává zahrádkářům. Organizace poskytovala občanům 
Tlumačova i okolí drcení ovoce a moštování. V letošním roce se vylisovalo 3 550 litrů ovocného 
moštu. 

 

 



Co si můžeme přečíst v kronice obce 
Tlumačov z roku 1979 – tedy před 30. lety 

 
     Dokončen a 3. listopadu slavnostně otevřen závod veřejného stravování. Nová restaurace při ZVS 
byla zařazena do III. cenové skupiny. 

     Svépomocně bylo prováděno veřejné osvětlení v ulici Klementa Gottwalda a Sokolské. V ulici 
Stalinově položeno vedení místního rozhlasu, v ulici Sportovní nová kanalizace a dokončena 7 
bytovka v ulici Švermova.  

     7. prosince byl slavnostně položen základní kámen závodu na zpracování kovového odpadu n. p. 
Kovošrot Brno. Bude umístěn v trati Slivotín. 

     TOFA – plán výroby 17 500 000,- Kč, splněn na 100,21%, export ve výši 2 000 000,- Kč činí 
101%, počet zaměstnanců 120. 

     Cementárna vyrobila 61 130 tun hydraulického vápna a tak splnila plán na 103,3%. Výrobu plnilo 
71 pracovníků. 

     Okresní průmyslový podnik – vyrobeno 22 284 594 ks výrobků, což představovalo 101,8%. Počet 
zaměstnanců 44. 

     Úpravna vody – vyrobila 8 711 070 m³ vody, což představuje 276,22 l/sekundu. Celý kolektiv tvoří 
27 pracovníků. 

     Tlumačov má 2 662 obyvatel, k trvalému pobytu se přihlásilo 118 a odhlásilo 96 občanů.  

     U pošty je registrováno 735 radiopřijímačů a 744 televizorů.  

     V našem městečku pracuje řada společenských organizací. Svým specifickým zaměřením 
obohacují a ovlivňují život našich občanů. Jsou to Tělovýchovná jednota Sokol, házená, Socialistický 
svaz mládeže, Svazarm, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz zahrádkářů, 
Československý svaz požární ochrany, Československý svaz žen. Všechny organizace Národní fronty, 
některé více, jiné v menší míře, přispěly k obohacení politického, veřejného a kulturního života 
v našem městečku. 

     Tolik strohých úryvků z obecní kroniky, které v roce 1979 zapsal tehdejší tlumačovský kronikář 
pan Inocenc Pospíšil. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


