
Dámy a pánové, vážení hosté,  

dovolte mi, abych vás i já přivítal na dnešním slavnostním setkání u příležitosti 

připomenutí výročí 880 let od první písemné zmínky o Tlumačově. 

Mým úkolem je připomenout a oživit historický vývoj, který za dlouhé období 

v územním celku – katastru - obce Tlumačov proběhl a dovedl nás až do dnešních 

dnů. Nejsem žádný renomovaný historik, a proto se omezím na konstatování a 

připomenutí základních faktů a informací, které jsem načerpal z dostupných 

pramenů, kterými mi byly webové stránky, obce, které se historií Tlumačova  

z mnoha pohledů poměrně podrobně a do hloubky zabývají, ale i publikace, které 

byly v minulosti, ve dvacátých letech 20. století,  sepsány a vydány tlumačovskými 

rodáky panem Dr. Ignácem Horníčkem pod názvem Dějiny Tlumačova a doplněné 

panem Petrem Tesařem. Významným zdrojem ucelených informací o minulosti a 

současnosti obce Tlumačov na počátku 21. století pro mne byla i publikace vydaná 

Obecním úřadem Tlumačov v roce 2008 a na jejímž vzniku se podílel tehdejší 

starosta pan Ing. Jaroslav Ševela ve spolupráci s panem Josefem Klosem, který se 

dávnou, ale i novodobou historií Tlumačova dlouhodobě zabýval a často i závěry 

svého bádání publikoval. V poslední době se rozličnou tématikou tlumačovské 

minulosti intenzívně zabývá, zkoumá a také publikuje pan Věroslav Viliš. 

Vhledem k těmto bohatým a dostupným zdrojům informací, mi tedy dovolte, abych ve 

stručnosti při této dnešní významné příležitosti připomněl některé významné 

momenty a data a momenty související s vývojem naší obce. 

Naše městečko Tlumačov se nachází ve Zlínském kraji, nedaleko krajského města 

Zlína. Rozkládá se v rovinatém kraji na 1552 hektarech při středním toku řeky 

Moravy, z jihu na rozhraní Hané, východně Valašska a jižněji Slovácka. Součástí a 

místními částmi obce jsou také blízké Skály, Peškov, Buňov a Terezov. 

První historická zmínka o Tlumačově sahá do roku 1141, kdy olomoucký biskup 

Jindřich Zdík dal sepsat všechny církevní statky na Moravě a mezi nimi je v této 

listině uveden název „Na telmacoue“, což znamená, že se jedná o naši obec. V roce 

1241 postihl Moravu a tehdy i Tlumačov vpád Tatarů, při němž byla obec 

zpustošena, totéž se odehrálo v roce 1634 zásluhou Švédů v době třicetileté války. 

V roce 1638 koupil Tlumačov hrabě Jan z Rottalu. Následně, v dalších letech, 

desetiletích a stoletích probíhaly na území naší obce události, dobré i špatné, ze 

kterých se Tlumačov a jeho obyvatelé museli dlouho vzpamatovávat. V novodobých 

dějinách 20 století to bylo především období 1. světové války, období hospodářské 

krize na počátku 30 let, období fašistické okupace a II. větové války, od února 1948 

období socialismu a v roce 1968 invaze vojsk Varšavské smlouvy. Tlumačov zasáhly 

ve zmiňovaném období i radostné události – v roce 1918 konec I. světové války a 

rozpad Rakousko -Uherska a vznik Československa, porážka fašistického Německa 

v květnu 1945 a Sametová revoluce v listopadu 1989 a návrat k demokracii.  

Výčet historických událostí a mezníků ve vývoji, rozvoji a budování naší obce je jistě 

ve víru těch 880 let daleko rozsáhlejší a dramatičtější, než jsem před chvílí uvedl. 

Pokusil jsem se jen velmi stručně nastínit, že obyvatele Tlumačova historický a 

dějinný vývoj po celou dlouhou dobu určitě nemíjel a místní obyvatelé byli vždy 

snaživí, činorodí a pracovití. Pro Tlumačov bylo dříve tradiční zemědělství. To se 



s nástupem industrializace v konci 19. a v průběhu 20. století a definitivně počátkem 

21. století změnilo a dnes vedle tradiční zemědělské výroby a obhospodařování půdy 

místními soukromými zemědělci a zemědělskými podniky, a také s tradicí chovu koní 

v místním Zemském hřebčinci, je Tlumačov znám i mnohými úspěšnými soukromými 

firmami (např. firmy Psí Hubík, Navláčil,  Metalšrot,  Dura-line, Továrna na  výrobu 

koleček, obalovna Eurovia, firmy v průmyslové zóně na Skalách, atd.) 

Z uvedeného vyplývá, že obec – městečko – možná městys – ale přece jen obec 

Tlumačov, která má v současnosti necelých 2500 obyvatel, má vybavenost na velmi 

slušné úrovni a o bydlení u nás je v poslední době poměrně velký zájem.  

Obec Tlumačov dbá a snaží se dlouhodobě svůj intravilán rozvíjet, modernizovat a 

pečovat o něj. Snaží se i prostřednictvím KIS o bohatý společenský a kulturní život 

v obci.  

Od sametové revoluce všichni starostové, kteří tento post zastávali – pan Josef 

Horníček, paní Naděžda Bednaříková, Ing. Jaroslav Ševela, Ing. Antoním Jonášek i 

současný starosta Petr Horka vždy dbali na to, aby se obec Tlumačov po všech 

stránkách rozvíjela a aby se v ní občanům dobře žilo.  

Připomenu jen krátce, co důležitého se v obci za těch posledních cca 30 let podařilo 

uskutečnit s využitím vlastních prostředků, dotačních titulů ze státního rozpočtu, 

z krajských prostředků nebo z evropských fondů. Bylo to odkanalizování obce, 

výstavba bytových jednotek, rekonstrukce náměstíčka, rekonstrukce budov ZŠ, 

vytvoření podmínek pro moderní prostory MŠ v budově ZŠ, začlenění a vybudování 

prostor v budově měšťanské školy pro DDM Sluníčko Otrokovice, odlouč. pracoviště 

Tlumačov, rekonstrukce kulturního klubu na Zábraní, rekonstrukce parku u nádraží, 

rekonstrukce OÚ, rekonstrukce bývalé školy v budově č.p.65 pro volnočasové 

aktivity, rekonstrukce budovy KIS a vytvoření zde Informačního centra, knihovny a 

učebny pro výuku ZUŠ, výstavba DPS, vybudování moderního Sběrného dvora a  

vybudování zázemí a dílen pro údržbu obce včetně moderního vybavení a vozového 

parku údržby, postupná rekonstrukce místních komunikací a chodníků v obci i 

v místní části Skály, vybudování obecního sportoviště u fotbalového hřiště, 

rekonstrukce zbrojnice, rekonstrukce zdravotního střediska, rekonstrukce hřbitova, 

vybudování parkovacích míst, aktuálně se blíží  dostavba učeben v areálu ZŠ , a tak 

bych mohl pokračovat! Obec také přispěla na opravy budov, které nejsou v jejím 

majetku – např. na opravu místního kostela a fary nebo na rekonstrukci pálenice, 

která paří MO ČZS.  

Tradicí se v posledních desetiletích stala i finanční podpora neinvestičními transfery 

pro místní organizace a spolky dospělých i těch, které pracují dlouhodobě s dětmi. 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,  

při příležitosti připomenutí 880 let od první zmínky o Tlumačově by se dalo o 

minulosti i současnosti naší obce hovořit velmi dlouho. Je jistě ještě spousta témat, 

které by stálo za to připomenout.  Pokusil jsem se vám přiblížit to nejpodstatnější. 

Věřím , že do budoucna  bude náš Tlumačov dále jen vzkvétat a rozvíjet se v obec – 

městečko, na které budeme jako občané hrdí a bude i nadále oblíbeným místem pro 

náš občanský život. 


