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�  Slovo starosty
�  Hanácký den
�  Čestné občanství

Z DNEŠNÍHO 
ČÍSLA

S L O V O  S T A R O S T YS L O V O  S T A R O S T Y

Starosta obce Ing. Jaroslav Ševela zahajuje hanácký den.                       Foto F. Cívela.

Vážení hosté, vážený pane faráři, vážení 
spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním 
Hanáckém dnu, jehož součástí je i vysvěcení 
vlajky obce Tlumačov a tlumačovských kro-
jů. Prapor, a zcela jistě i krojované oblečení, 
tvoří základní identické a rozlišovací znaky 
každé obce a jsou platné po dobu přesahující 
generace.

Naše obec započala zvýrazňovat svojí 
identitu v roce 1996, kdy nám byl Poslanec-
kou sněmovnou Parlamentu České republiky 
udělen znak obce. Následně v roce 1999 Za-
stupitelstvo obce Tlumačov schválilo návrh 
nově vzniklého Historického spolku započít 
s rekonstrukcí a tvorbou tlumačovských ha-
náckých krojů. Od roku 2000 obec Tlumačov 
financovala výrobu a zhotovení krojů, které 
jsou Vám dnes prezentovány. Při výrobě se 
vycházelo z dostupných historických materi-
álů a dokladů, v řadě případů se dokreslovaly 
vzory výšivek, byla snaha o použití původních 
materiálů a kroje – výšivky a ozdoby vznikaly 
za použití ruční práce. Na zhotovování krojů 
spolupracovalo velké množství rukodělných 
specialistů a příznivců Historického spolku 
ať z naší obce nebo širokého okolí, kterým 
patří bezesporu velké poděkování. Celková 

finanční částka uvolněná z rozpočtu obce na 
vyhotovení čtyř párů tlumačovských hanác-
kých krojů je vyšší jak 160 tisíc Kč. Podotý-
kám a sděluji Vám, že tato finanční částka 
zdaleka nevyjadřuje skutečnou historickou, 
národopisnou cenu tlumačovských krojů a 
pro vyčíslení takovéto hodnoty bude třeba 
provést znalecký posudek odborníky, který 
vezme v potaz věrné podobenství k dobovým 
originálům a zhodnotí nadšení a obětavost 
lidí, kteří s velkou pílí spoluvytvářeli dnes 
svěcené tlumačovské kroje. 

V minulém roce, téměř na rok a den přes-
ně, zastupitelstvo schválilo návrh praporu 
– vlajky obce Tlumačov, který vycházel z již 
zaužívaného znaku obce. Slavnostně naší 
obci byla vlajka udělena 8. dubna letošního 
roku předsedou Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Lubomírem Zaorálkem. Vlastní 
prapor, nebo-li vlajka je tvořena čtyřmi kos-
mými pruhy, střídavě červenými a bílými, 
uprostřed vlajky do červeného pruhu vyrůstá 
bílá rozkřídlená husa se žlutou zbrojí, pod ní 
v bílém pruhu kosmo červená zavinutá stře-
la. Barvy červená a bílá vč. zavinuté střely 
vychází z rodového znaku feudálních pánů 
Benešoviců, kteří vlastnili ve 14. století měs-
tečko Tlumačov a husa symbolizuje osobní 

atribut světce sv. Martina, kterému je zasvě-
cen zdejší kostel. Dále je vlajka doplněna o 
stuhy v barvě červené s nápisem„ Za právo a 
pravdu“ a v barvě stříbrné s nápisem „Za svo-
bodu a volnost“. Třetí stuha v barvě žluté při-
pomíná udělení praporu Parlamentem České 
republiky. Autorem návrhu vlajky obce jak 
i ostatně znaku obce je tlumačovský občan 
pan Josef Klose – restaurátor, mistr umě-
leckého řemesla. Výroba vlajky byla zadána 
odborné firmě Velebný z Ústí nad Orlicí. Je 
zhotovena jedna slavností vlajka ze sametu a 
plné výšivky, která bude používána při slav-
nostních příležitostech a bude umístěna v 
kanceláři starosty obce, a dále tři venkovní 
vlajky, které budou vyvěšovány či používány 
při významných událostech v naší obci. 

Dnešnímu dni a této události osobně při-
kládám z dlouhodobého hlediska mimořád-
ný význam, protože znak, vlajka a kroje tvoří 
základní identické a rozlišovací znaky každé 
obce a jejich občanů. Formou symboliky 
jsou v těchto identických znacích zahrnuty 
tradice, historie a minulost ale i výzva pro 
současnost a budoucnost. 

Závěrem si dovoluji Vás, Vážení spoluob-
čané, zdvořile požádat:

buďme hrdí na své tradice a buďmě pokor-
ní k minulosti, 

buďme hrdí na tlumačovské kroje a buďme 
pokorní ke znaku a vlajce naší obce

a žijme tak, jak je uvedeno na stuhách 
vlajky naší obce –

…v právu a pravdě a ve svobodě a volnos-
ti. 

Dnešním dnem, kdy vysvětíme a zveřejní-
me kroje a vlajku obce, předkládáme před 
další generace občanů Tlumačova velkou 
výzvu. Výzvu, aby opatrovali symboly obce a 
byli hrdí na svou obec.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce Tlumačov 
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
A RADY OBCE

Z radnice

ZASTUPITELSTVO OBCE TLUMAČOV dne 

23. 3. 2005

�� zastupitelstvo obce Tlumačov schvalu-
je předložený závěrečný účet Obce Tluma-
čov za rok 2004, kdy skutečné příjmy činí 
38,497.108,05 Kč, skutečné výdaje činí 37, 
793.770,79 Kč, jehož součástí je zpráva au-
ditorské společnosti Opravil a spol, s.r.o. ze 
dne 16. 3. 2005 o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce Tlumačov za rok 2004, a tím i 
schvaluje hospodaření obce Tlumačov za rok 
2004, a to s výrokem bez výhrad.

�� schvaluje účetní závěrku Obce Tluma-
čov IČO 00284572, aktiva celkem = pasiva 
celkem = 114,646.824,88 Kč k 31. 12. 2004, 
přezkoumanou auditorskou společností 
Opravil a spol., s.r.o. dne 16. 3. 2005 s výro-
kem bez výhrad.

��schvaluje rozpočet obce pro rok 2005 v 
plném rozsahu jako vyrovnaný s celkovými 
příjmy a výdaji ve výši 25,447.050—Kč.

�� schvaluje odkoupení pozemku p. č. 
2071/1 orná půda o výměře 6.493 m2 v k. ú. 
Tlumačov na Moravě za cenu 10,-- Kč/m2 od 
p. Jana Doležela, Tlumačov.

��zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení 
pozemku p. č. 2068/6 ost. plocha o výměře 
24 m2 v k. ú. Tlumačov na Moravě za cenu 
10,-- Kč/m2 od manželů Jana a Růženy Do-
leželových, Tlumačov. Zastupitelstvo obce 
Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem 
kupní smlouvy.

�� zastupitelstvo obce neschvaluje od-
kup pozemků p. č. 388/4, 452, 388/1, 378, 
1398/32, 388/3, 388/10, 388/11, 388/13, 
388/2 o celkové výměře 21.685 m2 vč. ces-
ty ze silničních panelů v k. ú. Tlumačov za 
cenu 3,485.496,-- Kč bez DPH, které nabízí 
k prodeji společnost Českomoravský cement, 
a.s. – viz dopis naše zn. 299/05, který jsme 
obdrželi dne 8. 3. 2005.

�� schvaluje uzavřít rámcovou smlouvu o 
zajištění plynofikace obce (části obce), do-
dávkách plynu a provozování plynárenského 
zařízení s firmou JMP, a.s. Brno na rozšíření 
Ntl plynovodu LPE 90 o délce 101 m v ul. 
Nové

��schvaluje podat žádost o podporu z pro-
gramu Interreg – Fond mikroprojektů na me-
zinárodní spolupráci s obcí Ďanová, Žilinský 
kraj, Slovensko.

��bere na vědomí aktuální informace o sta-
vu zakázky „Rekonstrukce objektu č.p.170 na 
regionální vzdělávací a informační centrum 
Mikroregionu Jižní Haná“.

��zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o 
partnerství k projektu Komunitní plán sociál-
ních služeb na Otrokovicku.

RADA OBCE dne 13. 4. 2005

��schvaluje přijetí 4 VPP z Úřadu práce od 
května 2005 na pomocné práce při údržbě 
zeleně a pořádku v obci na dobu 6 měsíců 
s možností prodloužení dohody max. do 12 
měsíců.

��schvaluje zvýšení místního poplatku ze 
psů na základě OZV č. 4/2004 pro poplat-
níky, kteří úhradu neprovedli v termínu, na 

dvojnásobek s účinností od 1. 5. 2005 do 31. 
12. 2005.

�� rada obce schvaluje zvýšení místního 
poplatku za provoz systému nakládání a od-
straňování komunálních odpadů dle OZV č. 
5/2004 na dvojnásobek s účinností od 1. 5. 
2005 do 31. 12. 2005.

��rada obce schvaluje prodloužit nájemní 
smlouvy k bytům takto:
Martině Pavelkové  Dolní 95 
do 30. 4. 2010
Martině Zapletalové  Švermova 737 
do 31. 5. 2006
Ivaně Machovské  J. Žižky 630 
do 31. 5. 2006

�� schvaluje rozsah - rozpočet žádosti do 
mikroprojektu INTERREG pro spolupráci 
obce Tlumačov a obce Ďanová, Slovenská 
republika.

ZASTUPITELSTVO OBCE dne 5. 5. 2005

�� schvaluje vyhlášení záměru odprodeje 
pozemků pro výstavbu RD dle situace – výkr. 
„C“ dokumentace pro územní řízení za spl-
nění následujících základních podmínek:

minimální cena je 150 Kč/m2

započetí výstavby RD do 1 roku po kolau-
daci základní technické vybavenosti

finanční spoluúčast na výstavbě základní 
technické vybavenosti v dané lokalitě v roz-
sahu dle PD pro územní rozhodnutí vypraco-
vané Ing. arch. Pavlackým ve výši dle skuteč-
ných nákladů, ne však vyšší jak 350,-- Kč/m2 
předmětného pozemku

��schvaluje záměr odprodat část pozemku 
p. č. 320/1 k. ú. Tlumačov o výměře 66 m2 za 
minimální kupní cenu 100,--Kč/m2 Budoucí 
účel – funkce odstavná plocha – parkoviště

��schvaluje záměr o zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví a zřízení věcných 
břemen k budově č.p. 61, pozemku p.č.126/1 
k.ú. Tlumačov (pošta, lékárna) mezi obcí 
Tlumačov a Českou poštou, s.p. v rozsahu 
předloženého návrhu Dohody o zrušení a 
vypořádání podílového spoluvlastnictví se 
smlouvou o zřízení věcných břemen.

�� zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku 
za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 
území Zlínského kraje veřejnou linkovou do-
pravou v roce 2005. 

� schvaluje záměr obce Tlumačov spolu-
pracovat při zajištění zájmového vzdělávání 
v Tlumačově s příspěvkovou organizací měs-
ta Otrokovice, která vznikne k 1. 7. 2005, a to 
za podmínek:

uvedené organizaci bude obcí Tlumačov 
(resp. její příspěvkovou organizací Základní 
škola Tlumačov) poskytnuto bezplatné užívá-

ní nebytových prostor na adrese Masarykova 
63, Tlumačov ve stejném rozsahu, v jakém 
jsou dosud užívány DDM Sluníčko, a to včet-
ně vody a energií, s účinností od 1. 9. 2005 
na dobu neurčitou

obec Tlumačov poskytne případnou fi-
nanční podporu na konkrétní akce dle mož-
ností obecního rozpočtu.

RADA OBCE dne 25. 5. 2005

��rada obce schvaluje příspěvek z § 3419 
ve výši 3.000,-- Kč na dopravu dětí z DDM 
Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, na 
závody v aerobiku v Praze dne 14. 5. 2005.

��vzala na vědomí Kritéria pro přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 
škole Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové or-
ganizaci a dále vzala na vědomí oznámení 
o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin ve 
dnech 18. 7. – 12. 8. 2005.

��bere na vědomí informace o stavu vý-
běru místních poplatků za rok 2005 k 30. 4. 
2005 v členění:

za KO – OZV č. 5/2004 2.328 osob 
814.013,50 Kč

za psy – OZV č. 4/2004 431 psů 
68.517,-- Kč 

��schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
na byt o 1 rok paní Martině Skopal-Procház-
kové, ul. Sportovní 209, Tlumačov.

��schvaluje pořadník na přidělování obec-
ních bytů platný na období květen 2005 až 
listopad 2005 v předloženém rozsahu. 

��schvaluje předložený ceník služeb a pra-
cí odd. údržby, ŽP a služeb Obecního úřadu 
Tlumačov pro rok 2005.

�� schvaluje dohodu o uložení inženýr-
ských sítí s firmou V-print s.r.o. Skály 708, 
763 62 Tlumačov.

�� schvaluje zhotovitele zakázky „Dětský 
koutek ul. Sokolská a Tlumačov – vybavení 
dětské zahrady MŠ“ společnost Šimák – sta-
vitelství, Zlín v rozsahu provedení díla ve výši 
do 850.000 Kč. 

�� schvaluje záměr uzavřít Rámcovou 
smlouvu se společností BESO, spol. s r. o. 
na spolupráci v oblasti bezpečnosti, ochrany 
majetku a veřejného pořádku v rozsahu návr-
hu spolupráce ze dne 17. 5. 2005. 

��RO na základě žádosti investora vydá-
vá nesouhlasné stanovisko k záměru umístit 
na p.č.1334/8 k.ú. Tlumačov výrobní areál 
společnosti Czech automotive composites, 
s.r.o. Praha , v kterém se uvažuje manipu-
lovat s chemickými látkami a rozpouštědly 
(polyesterové pryskyřice) z níže uvedených 
důvodů:

- není plně v souladu s Územním plánem 
obce Tlumačov pro předmětnou lokalitu ( v 
ÚPD mimo jiné drobná ekologická výroba)

- uvažované umístění je v ochranném pás-
mu vodního zdroje

- zamýšlená manipulace s chemickými lát-
kami a možný výskyt emisí rozpouštědel v 
blízkosti bytové zástavby. 
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Symboly obce v pracovně starosty.

Čelo slavnostního průvodu.                                   Foto F. Cívela.

Kočár starosty obce Ing. J. Ševely a místostarosty Mgr. R. Huráně.        Foto F. Cívela.

V sobotu 11. června 2005 se v naší 
obci uskutečnila s napětím dlouho oče-
kávaná událost – Hanácký den. Celá 
akce byla navíc obohacena o slavnostní 
akt svěcení praporu obce a nových tlu-
mačovských krojů. Ale pěkně po pořád-
ku. Myšlenka uskutečnění Hanáckého 
dne vznikla v hlavách členů Historické-
ho spolku asi před pěti lety, v souvislosti 
s úvahou oživit historii a obnovit tradici 
tlumačovského hanáckého kroje. Netrva-
lo dlouho a všem bylo jasné, že skupina 
nadšenců to myslí s rekonstrukcí a zno-
vuvytvořením tlumačovských krojů smr-
telně vážně. Stovky hodin nezištné práce 

Hanácký den 
se svěcením praporu 

- vlajky a krojů

mnoha tlumačovských žen i mužů se na počátku tohoto roku 
zúročily do podoby překrásných ženských i mužských hanác-
kých krojů. Za finanční pomoci obce Tlumačov a za podpory 
KIS Tlumačov vzniklo díky aktivitě, trpělivosti a píli něco, o 
čem se mnoha jiným obcím může jen zdát a co předá tato ge-
nerace Tlumačáků generacím dalším – tlumačovské hanácké 
kroje. Připomínají v celé kráse minulost, šikovností, rukopisem 
a pracovitostí těch, kdo je vytvořili, odrážejí současnost a jsou 
základem pro zachovávání tradic a připomnění historie pro bu-
doucnost. A jak nejlépe kroje občanů obce i nejbližšího okolí 
představit a pochlubit se? No přece na Hanáckém dni, kde se 
i kroje slavnostně vysvětí. A protože se našel ještě jeden pádný 
důvod, který připravované události dá punc vážnosti a vzneše-
nosti- vysvěcení praporu obce, který byl Tlumačovu dekretem 
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR udělen 8. dub-
na 2005 - o uskutečnění I. Hanáckého dne obce Tlumačov 11. 
6. 2005 bylo rozhodnuto.

Organizátorem celé akce bylo Kultur-
ní a informační středisko pod vedením 
paní Králové, nezištně se na zdárném 
průběhu akce podíleli: Sbor dobrovol-
ných hasičů, Český zahrádkářský svaz, 
Historický spolek a Zemský hřebčinec.

Pestrý program za účasti krojovaných 
souborů z Martinic, Sazovic, Přerova, 
Mysločovic, Hulína a Tlumačova naru-
šilo nepříznivé počasí. Venku se poda-
řilo uskutečnit krojovaný průvod a na 
náměstíčku provést panem farářem Ja-
nem Vavřincem Černým slavnostní akt 
vysvěcení obecního praporu a krojů a 
pronést slavnostní projev starosty obce 
Ing. J. Ševely. 

Poté prudký liják „zahnal“ účinkující 
i diváky do prostor místní sokolovny, 
kde program pokračoval nerušeně dál. 
O dobrou náladu a pohodu se po celou 

(pokračování na str. 4)
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dobu starala dechová hudba Hulíňané, kterou přijel podpořit 
a zároveň navštívit celou akci i starosta Hulína pan Čumpelík. 
Plná sokolovna tleskala vynikajícím výkonům vystupujících 
souborů. Skvěle se předvedli i účinkující Tlumačáci – děti ze 
ZŠ Tlumačov pod vedením pana učitele Mašláně a skupina do-

(dokončení ze str. 3)

spělých, která své vystoupení připravila společně s tanečníky 
ze Sazovic.

Škoda, že počasí více nepřálo této akci, protože při krojova-
ném průvodu obcí a slavnostním aktu svěcení vlajky a krojů 
se na náměstíčku sešel nebývalý počet občanů. Déšť již dále 
některé odradil od návštěvy programu na sokolovně.

Hanácký den je třeba hodnotit jako velmi zdařilý a je jen 
třeba doufat, že ten další (možná za rok, možná za dva) bude 
stejně tak vydařený jako ten letošní –v pořadí první.

 Mgr. Rajmund Huráň, místostarosta obce

Český červený kříž Zlín by rád obnovil činnost Místní skupi-
ny Červeného kříže v Tlumačově.

 
Základním posláním Českého červeného kříže je výuka a po-

skytování předlékařské první pomoci. 
Předlékařská první pomoc má důležité místo v celém proce-

su záchrany lidského života. Pro zraněného člověka je v danou 
chvíli nejdůležitější zachovat životní funkce, tj. činnost srdce a 
dechu, a to až do příjezdu lékaře. Ne vždy se podaří, aby sanit-
ka rychlé záchranné služby byla v případě ohrožení života či 
úrazu do 5 minut na místě nehody. V případě zástavy dechu je 
však třeba poskytnout první pomoc do 5 minut, neboť pak do-
chází k odumření mozkových buněk, a tím k vážným trvalým 
následkům či smrti postiženého.

Proto ČČK nabízí obnovení činnosti Místní skupiny v Tlu-
mačově a tím i proškolení všech jejich členů v poskytování 
první pomoci tak, aby mohli správně a včas poskytnout prv-
ní pomoc svým blízkým, přátelům a těm, kterým budou chtít 
pomoci.

Vy, kteří se rozhodnete podporovat tyto aktivity, přihlaste se 
u paní Králové na Kulturním a informačním středisku.

Věřím, že se sejdeme na kurzu předlékařské 
první pomoci.

Těším se nashledanou,
Anna Vařáková, 

ředitelka ÚOS ČČK Zlín

Výzva pro občany Tlumačova

Farář p. Vavřinec uděluje požehnání praporu, který drží člen čest-

né jednotky SDH p. J. Šnajdr.                             Foto F. Cívela.

ČČK - ZVE OBČANY DO SVÝCH ŘAD

Čestná jednotka SDH Tlumačov vedena velitelem V. Machov-

ským odnáší prapor na OÚ.                                 Foto F. Cívela.

Vysvěcení tlumačovských krojů                             Foto F. Cívela.
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Dne 17. 5. 2005 byla dokončena úpra-
va povrchu stávajícího betonového hřiš-
tě u ZŠ v Tlumačově, které bylo zrealizo-
váno v rámci rekonstrukce objektů ZŠ v 
období 06-12 /2003, pokládkou umělého 
tartanu ALSATOP tl.13 mm s vyznače-
ním hracích ploch, kterou provedla fir-
ma TENNIS Zlín a.s. Realizace přípravy 
stávajícího povrchu, pokládky umělého 
povrchu a lajnování proběhla v období 
od 11. 4. 2005 do 17. 5. 2005.

Celkové náklady na vybudování mo-
derního multifunkčního hřiště převy-
šují částku 2 mil. Kč, z toho náklady 
na pokládku umělého povrchu činily 
907.504,- Kč. Akce mohla být uskuteč-
něna i díky významné finanční podpoře 
Zlínského kraje, který poskytl z Podpro-
gramu na výstavbu, technické zhodno-
cení a opravy sportovišť a sportovních 
zařízení ve Zlínském kraji částku ve výši 
500.000,- Kč.

Nové víceúčelové hřiště o rozměrech 
42 x 22 m, na kterém je položen kvalitní 
umělý povrch, budou moci využívat jak 
děti v rámci tělesné a sportovní výchovy, 
tak také široká veřejnost – zejména ob-
čané naší obce všech věkových katego-
rií. Barevně odlišené lajnování umožňuje 
provozovat na hřišti basketbal, volejbal, 
házenou a tenis. Umělý povrch Alsatop 
v tl. 13 mm eliminuje riziko vzniku úra-
zu při sportování na multifunkčním hřiš-
ti a omezuje vznik nemocí pohybového 
ústrojí, které vznikají při dlouhodobém 
aktivním pohybu sportovců na tvrdých 
podkladech jakými jsou beton či asfalt.

      
 

     
Ing. Jaroslav Ševela

starosta obce Tlumačov

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 
U ZŠ 
V TLUMAČOVĚ

Obec Tlumačov v posledních letech věnuje pozornost a v rámci svých možností pod-
poruje aktivní využívání volného času  občanů Tlumačova. Obec ve svém úsilí směřuje 
především k mladé generaci a podporuje činnosti směřující k aktivnímu trávení volného 
času. V této oblasti podporuje z rozpočtu obce na  základě schválených kritérií kluby, 
spolky, organizace i jednotlivce, kteří dlouhodobě pracují s mládeží nebo organizují v 
obci akce pro mládež.

SPORTOVIŠTĚ 
A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OBCI

Co se týká podmínek pro tyto činnos-
ti, je také snahou obce vytvořit v Tluma-
čově určitý standart tzv. občanské  vyba-
venosti, který by odpovídal současným 
potřebám obce s 2400 obyvateli. Volně 
přístupná sportoviště a plochy v obci 
najdeme u sokolovny – asfaltové házen-
kářské hřiště s brankami, na Zábraní 
- travnaté oplocené  hřiště s brankami, 
asfaltovou plochu u hřiště kopané s bas-
ketbalovými koši. Sportovním areálem s 
organizovaným režimem  je hřiště kopa-
né, kde proběhla v loňském roce náklad-
ná rekonstrukce trávníku, a proto je zde 
otevírací doba regulována. V minulosti 
při trvalém zpřístupnění prostor hřiště 
docházelo k častému poškozování tráv-
níku. Přístupnost travnatého hřiště je 
řízena oddílem kopané a otevírací doba 
visí na bráně.

Nově od letošního června přibylo více-
účelové hřiště za školou, kde bude také 
organizovaný, po ukončení výuky, ko-
merčně laděný režim. Hřiště se dá využí-
vat pro malé i velké skupiny na tenis, od-
bíjenou, basketbal, kopanou a házenou. 
Hřiště je ve správě ZŠ, příspěvková or-
ganizace, informace o možném využití a 
ceníku podá ředitel ZŠ. Předpokládané 
zahájení provozu je od července 2005.

Kromě veřejně přístupných  a venkov-
ních sportovišť je obec ještě vybavena v 
prostorách ZŠ velkou tělocvičnou, kte-
rá je po vyučování využívána místními 
sportovními oddíly a je také možné ko-
merční využití – opět po dohodě s ředi-

telem školy - a dále je v prostorách školy 
méně užívaná malá tělocvična. V budově 
sokolovny, která je v majetku Tělocvič-
né jednoty Sokol Tlumačov, se nachází 
taktéž prostor pro sportování. Je užíván 
především členy Tělocvičné jednoty.

Pokud bychom měli hovořit o dět-
ských hřištích, určených pro děti před-
školního věku, je třeba konstatovat, že 
veřejně dostupná zařízení tohoto typu v 
obci doposud nemáme. K dispozici jsou 
udržované plochy parků u sokolovny s 
houpačkami a park u KIS, ale ty nena-
bízí zázemí klasického dětského hřiště 
s průlezkami, pískovišti atd. Obec Tlu-
mačov si je vědoma tohoto nedostat-
ku a rozpočtově pro letošní rok počítá 
s finančními prostředky, které budou 
uvolněny pro budování této chybějící 
občanské vybavenosti na ulici Sokolské, 
na místě bývalých volejbalových kurtů. 
Práce by měly být zahájeny v letních 
měsících. Protože jde o nákladnou akci, 
která musí splňovat náročná hygienická 
a bezpečnostní kritéria, bude toto dětské 
hřiště budováno v etapách.

Myslím si, že s dokončením chybějí-
cího dětského hřiště, bude výše zmíně-
ná nabídka prostorů volně přístupných 
či komerčních v naší obci dostačující k 
pokrytí potřeb jednotlivých zájmových 
skupin o aktivní využití volného času a 
sportování. Nezbývá než si přát, aby se 
tyto prostory v budoucnu hojně zaplnily 
zájemci všech věkových kategorií.

 Mgr. R. Huráň, místostarosta obce

Ředitelství mateřské školy v Tlumačově oznamuje, že škola bude v době 
hlavních prázdnin uzavřena od 18. 7. – 12. 8. 2005. Provoz bude opět zahá-
jen v pondělí 15. 8. 2005

Hana Janoštíková
ředitelka MŠ

MŠ informujeMŠ informuje
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„Při užívání veřejné 
zeleně je třeba zacho-
vávat pořádek, čistotu 
a vyvarovat se všeho, 
co by narušovalo účel, 
jemuž veřejná zeleň 
slouží“. 

… tak to je, vážení ob-
čané, výňatek z obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2002 
o veřejném 
p o ř á d k u , 
článek XI, první odstavec. 

Bohužel, v poslední době se velmi roz-
máhá nešvar – znečisťování veřejného 
prostranství a zeleně psími výkaly.  Pra-
covníkům oddělení údržby a zeleně to 
způsobuje při sečení trávy značné pro-
blémy a to nemluvíme o hygienických 
podmínkách, ve kterých žijí naše děti. 
Dokonce se vyskytují případy, kdy si ob-
čané stěžují na znečištění psími výkaly 
vchodu či vjezdu do domu. 

„V případě, že domácí či hospodářské 
zvíře znečistí veřejné prostranství v obci, 
je držitel zvířete povinen bez zbytečného 

Vážení rodiče, Kulturní a informační 
středisko připravuje pro příští školní rok 
2005/2006 opět kurzy hudební výuky na 
hudební nástroje. A to na:

• KLAVÍR – vyučující Mgr. A. Domi-
nika Hánová, Mgr.A Pavel Hána

• HOUSLE – vyučující Mgr. A. Do-
minika Hánová

• ZOB. FLÉTNA – vyučující Mgr. A. 
Pavel Hána, Hana Burešová

• ALTOVÁ FLÉTNA – vyučující Hana 
Burešová  

• KYTARA – vyučující Hana Bure-
šová    

Zájemci o kurzy budou včas informo-
váni formou oznámení na informační  
tabuli OÚ, nebo se mohou přímo in-
formovat v kanceláři KIS u pí. D. Krá-
lové v úřední hodiny – út. – st od 8.00 
– 16.30hod.

       
        Daniela Králová
              vedoucí KIS

Z radnice

31.8.2005  na adresu:
Obec Tlumačov, Nádražní 440,  

PSČ  763 62  Tlumačov

Bližší informace o plánované výstavbě 
ve výše uvedené lokalitě budou podány na 
oddělení výstavby a majetku OÚ Tluma-
čov nebo na tel. 577 929 030, mobil 723 
958 025.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku

OÚ Tlumačov

KIS informujeKIS informuje
• KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO •

 Na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Tlumačov č.Z7/18/05 ze dne 5. 5. 
2005 a č.Z9/19/05 ze dne 15. 6. 2005 vyhlašuje obec Tlumačov záměr na odpro-
dej  9 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „U cementárny“ v k.ú. 
Tlumačov na Moravě o výměrách od 740 do 1200 m2 za cenu nejvyšší nabídky.

Vás srdečně zve 

na výstavu prací dětí 

Speciální mateřské školy 

Klubíčko v Tlumačově.

Výstava se koná v prostorách 

Kulturního a informačního 

střediska v Tlumačově

od 14. 6. do 14. 7. 2005.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Všichni z Klubíčka

• KULTURNÍ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO •

OBECNÍ ÚŘAD SDĚLUJE

odkladu zvířetem způsobenou nečistotu 
vhodným způsobem z veřejného pro-
stranství odstranit“ … jak opět říká vy-
hláška. Ale to se bohužel neděje. 

Je to proto považováno za porušování 
OZV a takovému držiteli psa může být 
uložena pokuta. Obecní úřad se zaměří 
na dodržování této OZV a při jejím po-
rušování bude ukládat prostřednictvím 

pracovníků 
obecní poli-
cie pokuty. 

 Upozorňujeme Vás proto, vážení ob-
čané, abyste tuto vyhlášku dodržovali a 
snažili se, aby se životní prostředí naší 
obce zlepšovalo a ne zhoršovalo.  Vyu-
žívejte také odpadko-
vých košů na psí výka-
ly, které jsou umístěny 
na 4 místech v obci:  u 
obchodu ve Švermové 
ulici, na nám. Komen-
ského, u hřbitova a u 
parku u sokolovny. 

R. Vaňharová
tajemnice OÚ

ODPRODEJ POZEMKŮ
v lokalitě „U cementárny“

Jako podmínka  rozhodující při výbě-
ru uchazečů bude:

��min. cena  150,- Kč/m2

��započetí výstavby RD do 1 roku po 
kolaudaci základní technické vybavenosti

��finanční spoluúčast na výstavbě zá-
kladní technické vybavenosti v dané 
lokalitě v rozsahu dle PD pro územní 
rozhodnutí vypracované Ing. arch. Pa-
vlackým ve výši dle skutečných nákladů, 
ne však vyšší jak 350,- Kč/m2 předmět-
ného pozemku

��kupující při podpisu Kupní smlouvy 
odsouhlasí a podepíše i Smlouvu o po-
skytnutí příspěvku na zhotovení ZTV.

Základní technická vybavenost obsa-
huje výstavbu komunikace a chodníků, 
protihlukové stěny, plynovodu, veřejné-
ho osvětlení a kabelových rozvodů NN.

 Nabídky mohou být podávány poštou 
nebo osobně v zalepené obálce s označe-
ním „RD U cementárny“ v termínu do 
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Slavnostní atmosféru navodili svými nástroji manželé Dominika 

a Pavel Hanovi.

Z rukou starosty obce Ing. J. Ševely přebírá dekret a plaketu čest-

ného občanství jeho dcera Daniela Králová roz. Horníčková.

Vážená paní Danielo Králová ,

Vážená rodino Králová,

Vážené zastupitelstvo, vážení hosté,

děkuji za slovo a úvod paní Růženě Vaňharové, tajemnici 
obecního úřadu a dlouholeté spolupracovnici pana Josefa Hor-
níčka, který by se dne 24. dubna dožil 70. let.

Doplnil bych úvodní slova paní tajemnice Vaňharové v tom 
smyslu, že pana Josefa Horníčka jsem poznal mnohem dříve, 
než ve funkci člena zastupitelstva. Jak asi naprostá většina ať 
mladých či starších občanů Tlumačova jsem pana Horníčka 
měl možnost poznal jako dlouholetého vedoucího kina a vel-
kého fandu tlumačovské házené. 

Pana Josefa Horníčka jsem ve funkci starosty, kterou zastá-
val 8 let či ve funkci místostarosty obce poznal jako člověka se 
srdcem Tlumačáka a jak jsem již jednou řekl, pan Josef Horní-

28. duben 2005

UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ 
OBCE TLUMAČOV 

panu JOSEFU HORNÍČKOVI, 
in memoriam

ček je úzce spjat identitou s naší obcí a jsem přesvědčen, že jej 
můžeme pokládat za výraznou osobnost obce Tlumačov. 

Výkon veřejné funkce je vždy velmi úzce spjat s veřejným 
míněním a řada činů a rozhodnutí se v konečném efektu pro-
jeví až za několik let či generací. Byť všechny zásadní změny v 
rámci obce podléhají rozhodnutí zastupitelstva či rady, je ne-
pochybné, že osobnost starosty - jeho osobní odvaha, důvě-
ryhodnost a svým způsobem zájem věci řešit a dotáhnout do 
konce, silně ovlivňují členy zastupitelstva či rady při schvalo-
vacím procesu. 

K těm rozhodujícím počinům, o které se výrazným způso-
bem zasloužil pan Josef Horníček ve funkci starosty, bych pr-
votně zařadil stabilizaci a vedení obce po roce 1989, kdy ve 
společnosti docházelo k řadě změn, vznikaly nové zákony a 

předpisy a bylo nutné v rámci obecního zřízení na tyto nové 
podněty reagovat. Za pochodu se utvářel systém práce v rám-
ci orgánů obce – zastupitelstva a rady a současně bylo nutné 
navázat na práci dřívějšího MNV. Dalším výrazným počinem, 
který možná ve své době se zdál poněkud odvážný, bylo zří-
zení obecní policie. Dnes po téměř 13-ti letech si řada z nás 
nedovede představit zajišťování veřejného pořádku a dodržová-
ní obecně závazných vyhlášek bez obecní policie. Navíc řada 
větších obcí a měst než je Tlumačov k nám v poslední době 
přichází na rady a informace a dá se říct, že určitým způsobem 
sloužíme jako vzor pro další města, která se rozhodují obecní 
policii zřídit. 

V této době byly položeny dobré základy v rámci samosprá-
vy, na které bylo a je možno navazovat i v dnešním čase.

V rámci slušnosti a určité míry pokory je dobré vždy vyjádřit 
poděkování za odvedenou službu, která v některých případech 
může přejít do poslání. V tomto duchu uvažovalo i Zastupitel-
stvo obce Tlumačov ve vazbě na možnost udělit čestné občan-
ství v souladu se zákonem o obcích za rozvoj obce. 

Na základě návrhu předloženého Historickým spolkem Tlu-
mačov zastupitelstvo obce jednomyslně dne 15. prosince 2004 
rozhodlo usnesením č.Z 13/15/04 udělit Čestné občanství in 

(pokračování na str. 8)

Aktuálně
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Paní D. Králová-Horníčková se zapisuje 

do pamětní knihy.

Pamětní plaketu obce Tlumačov, udě-

lenou panu Josefu Horníčkovi in me-

moriam, převzala z rukou starosty obce 

dcera Daniela Králová.Návrh plakety 

zpracoval pan Josef Klose. Jedná se o 

jednostrannou ražbu, která ve střední 

části má umístěn znak obce Tlumačova, 

který leží na moravském šachovnicovém 

poli – viz. moravská orlice. V opisovém 

pásu opis: PAMĚTNÍ PLAKETA obec 

TLUMAČOV.

memoriam panu Josefu Horníčkovi. 
Jedná se v novodobých dějinách naší 

obce o mimořádný a ojedinělý akt, kte-
rým obec vyjadřuje uznání pro osobnos-
ti, které se výrazným způsobem zaslouži-
ly o rozvoj obce Tlumačov. 

Byť se tohoto uznání pan Josef Horní-
ček nedožil – zemřel 3. prosince 2002, 
je mi ctí, že mu udělené čestné občanství 
in memoriam můžu předat.

Ing. Jaroslav Ševela

(dokončení ze str. 7)

Už třetím rokem se stalo v naší mateřské škole tradicí,že za finanční podpory obce 
Tlumačov a letos i vlastním přičiněním, kdy jsme peníze získali sběrem papíru, s dětmi 
vyrážíme na poznávací celodenní výlety. Letos jsme si vybrali trasu Bouzov – Mladeč-
ské jeskyně.

NÁŠ ŠKOLNÍ VÝLETNÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET

Děti se dlouho předtím na výlet hodně 
těšily a odpočítávaly dny, které zbývaly 
do odjezdu. Trochu s obavami jsme sle-
dovali vývoj počasí, protože už květnový 
výlet do Z00 na Lešnou jsme museli kvů-
li deštivému počasí o týden odložit. Ale 
tentokrát se na nás štěstí usmálo a už od 
rána bylo příjemně teplo. Cesta autobu-
sem rychle ubíhala, děti si ji krátily zpě-
vem, povídáním a sledováním ubíhající 
krajiny. Hrad Bouzov přitáhl pozornost 
dětí už pod kopcem a ty nadšeně sledo-
valy pohádkové hradby, věže a věžičky 
s barevnými prapory a mnohé z nich se 
určitě viděly v roli princezen, princů a 
rytířů. Před branami majestátného hra-
du jsme poprvé prověřili obsah batohů, 
kde děti přebíraly bohaté svačinky od 
maminek. Náležitě posilněni jsme vy-
razili přes padací most do útrob hradu, 
kde na nás dýchla atmosféra dob dávno 
minulých. Paní průvodkyně poutavým 
vyprávěním formou pohádky seznámila 
děti s tím, jak se kdysi na hradě žilo a 
pohotově odpovídala na zvídavé otáz-
ky našich dětí.Velmi je zajímala hradní 
zbrojnice, kde si zvláště kluci přišli na 
své. Holky zase zvědavě okukovaly vyso-
kou hradní věž, kde se natáčely scény z 
pohádky „O létajícím ševci a princezně 
Jasněnce.“ Úplně všechny zaujala po-
věst o bílé paní, která dodnes bloudí a 
straší na hradě a asi by se nenašel žádný 
hrdina, který by chtěl na hradě přespat. 
Hodinová prohlídka uběhla jako voda a 
všichni jsme se spokojeně vrátili k auto-

busu, kde jsme se po doplnění energie 
získané z obědových balíčků z domova, 
vypravili na dlouho očekávanou cestu 
do jeskyně. Děti se hodně těšily, protože 
většina z nich neměla možnost je ještě 
navštívit. Jeskyně na nás dýchla atmosfé-
rou tajemna a děti s údivem pozorovaly 
nádherné krápníkové variace, které nám 
nabízel pohled do osvětlených chodeb, 
chodbiček a vysokých stropních komínů 
v prostorách jeskyně. Děti statečně zdo-
lávaly schody a vyhlížely netopýry, kteří 
zde našli své obydlí. Velké nadšení skli-
dil závěr prohlídky, kdy nám paní prů-
vodkyně na pár sekund předvedla, jak 
vypadá absolutní tma. Děti se vůbec ne-
bály a dokonce se dožadovaly opaková-
ní, ale tohle přání už nám splněno neby-
lo. Denní světlo a sluníčko nás vrátilo do 
reality a připomnělo, že je čas vyprázd-
nit batůžky do posledního drobečku. V 
autobuse následoval povinný odpočinek. 
Na sklopených sedadlech a peřinkách ze 
školky se děti prospaly a probudily se až 
těsně před domovem. U školy už na ně 
čekali rodiče, kteří si svoje ratolesti od-
vedli domů.

Výlet se nám vydařil a věříme, že si z 
něj děti odnesly nové zážitky, poznatky 
a vědomosti, o čemž svědčí i řada krás-
ných výkresů, které vznikly po výletě 
jako vzpomínka na prožité chvíle na ces-
tě za poznáním.

Hana Janoštíková
ředitelka MŠ
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Tlumačovské krojované taneční páry, zleva - D. Králová, L. Pav-

lík, J. Vojteková, a P. Pavlík.                               Foto F. Cívela.

Tlumačáci a Sazovjáci ....                                    Foto F. Cívela.

Tlumačáci s praporem obce.                                Foto F. Cívela.

Uplynulo téměř pět let kdy se členové Historického spolku v 
Tlumačově rozhodli pro obnovu tlumačovského hanáckého kro-
je. Netušili ovšem do jak velkého projektu se pustili. Ihned od 
prvopočátku si předsevzali co nejvěrněji se přiblížit krojům pů-
vodním. Nejprve bylo zapotřebí zjistit, zda se nějaké kroje ucho-
valy do současnosti a zda je vlastní soukromá osoba nebo některá 
regionální muzea. S jistotou jsme věděli, že mužský kroj po Dr. 
Ignáci Horníčkovi se nachází ve sbírkách olomouckého muzea. 
Po domluvě s tamní etnografkou nám bylo umožněno kroj, který 
jsme znali jen s černobílých fotografií, poprvé spatřit v barvách 
a pořídit patřičnou fotodokumentaci. Poté započalo horlivé shá-
nění materiálů ze kterých se v minulosti kroje zhotovovaly, které 
v současné době téměř již neexistují a museli jsme je nahradit 

REKONSTRUKCE 
TLUMAČOVSKÉHO KROJE

dostupnými materiály dnešní doby. Totéž platí o barevných odstí-
nech látek, ke kterým bylo těžké se barevností přiblížit.

Rekonstrukce ženského kroje byla podstatně komplikovanější. 
Ženský kroj vcelku nebylo možné vypátrat. Vždy jsme objevili 
jen některé části kroje a ty se tak střihově i dobově lišily natolik, 
že nebylo etnograficky čeho se zachytit. Naštěstí ženský tluma-
čovský kroj vyobrazil na svých četných akvarelech akademický 
malíř Karel Zapletal, který při své tvorbě spolupracoval s míst-
ním učitelem Janem Zbořilem, který v té době vlastnil sbírku tlu-
mačovských krojů. Shoda náhod zapříčinila, že jsem objevila ve 
sbírkách kroměřížského muzea frydky (vesty), které byly vypo-
dobněny na již zmíněných akvarelech. Tím jsme měli vodítko k 
obnově ženského kroje, a které se tímto zhotovily podle těchto 
akvarelů. Vlastní ušití zmíněných krojů nebylo vůbec jednodu-

ché. U mužského kroje jsme se obrátili na krojového krejčího z 
Uh. Hradiště, ale finanční částka, kterou požadoval, byla pro naši 
pokladnu příliš vysoká. Poté jsme oslovili paní Alenu Kretíkovou 
z Tlumačova a přemluvili ji, aby se do šití krojů pustila. A dobře 
jsme udělali! Paní Kretíková přistupovala k vlastní práci velmi 
pečlivě a svědomitě a snažila se držet co nejvíce dochovaných 
dobových materiálů. Ostatně kvalitu její práce mohli posoudit ná-
vštěvníci Hanáckého dne.

Taktéž u ženského kroje jsme dlouho neměli štěstí získat dob-
rou švadlenu. Byla to práce pro švadlenu, která by měla zkuše-
nosti se šitím krojů a věděla, jak se správně ženské hanácké kroje 
šijí. A opět tomu přála náhoda která, nám přivedla do cesty paní 
Lakosilovou z Vážan, která dříve pracovala ve Slovači a s šitím 
krojů měla a má velké zkušenosti. I ona přistupovala k této práci 
zodpovědně a snažila se dodržovat všechny požadavky na dobový 
materiál, který jí byl poskytnut. Paní Lakosilová zhotovila čtyři 
ženské kroje a mimo jiné provedla rekonstrukci a zhotovení košil 
k mužskému kroji. Naše kroje byly sice ušity avšak nyní nastala 
nejdůležitější fáze a tou je vyšívání. U mužského kroje se výšivky 
shodovaly na různých dobových fotografiích s výšivkou na kroji 
Dr. I. Horníčka. Ovšem u ženského kroje se výšivky nedochovaly, 
pouze v pozůstalosti Dr. Horníčka byly objeveny kreslené orna-
menty límečků k ženských rukávcům, které zachytil již zmíně-
ný J. Zbořil. Ostatní jsme dohledali ve sbírkách kroměřížského 
muzea, kde nám ochotně pomohla etnografka Mgr. L. Bělíková. 

(pokračování na str. 4)

Aktuálně
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Rovněž na nákup vyšívací příze jsme jakostně kladli vyšší nároky, 
aby příze byla kvalitní a stálobarevná i po praní. Tady se vyplatilo 
nešetřit finančními prostředky. Posléze následovala rekonstruk-
ce výšivek a jejich překreslení na papír a poté na samotný kroj. 
Protože jsme nechtěli kroje vyšívané strojově, museli jsme se poo-
hlédnout po vyšívačkách, které by byly ochotny se do tak náročné 
práce pustit. Ale jak se říká “dobří lidé ještě žijí“ a vyšití krojů při-
slíbilo hned několik tlumačovských žen. Chtěla bych podotknout, 
že všechny pojaly tuto práci zodpovědně a zcela nezištně. Proto 
si dovolím touto cestou poděkovat paní Marii Svobodové, Noemi 
Hulenkové, Miroslavě Holubové, paní Jitce Fialové, Věře Kytlico-
vé, Julii Kamenské a Marii Ešlerové. Poděkování také náleží paní 
Vojtěšce Vaculové, která nám jako zkušená modistka pomohla s 
rekonstrukcí a zhotovením klobouků. V neposlední řadě pak panu 
Svatopluku Hýžovi z Kelče, který zhotovil ručně šitou obuv ke 
krojům a panu Janu Jakubu Vražinovi z Kojetína za zhotovení 
hanáckých pásů k mužským krojům. Zhotovení čtyř párů tluma-
čovských hanáckých krojů si vyžádalo řádově stovky hodin dobro-
volné práce a nemalou finanční částku, kterou do krojů investovala 
nejen obec ale i četní sponzoři, za což jim náleží velké poděkování. 
Závěr bych použila slova paní Jitky Fialové „Věřím, že hanácká kul-
tura se neztratí, a vždy se najdou lidé, kteří dál ponesou tento odkaz 
a budou předávat svůj kumšt a kulturu dalším generacím. Musíme 
si uchovat naši národní kulturu, vše co je naše, moravské. Jen tak 
zůstaneme svoji a ve světě plně respektováni natolik, abychom vždy 
mohli říci: “me sme me a me se nedáme.“        Daniela Králová

(dokončení ze str. 9)

Moderátorka hanáckého dne paní Jitka Fialová. Foto F. Cívela.

Jedu domů k mamince. Ranní vlak projíždí hanáckou krajinou od 
Kojetína k Brnu. Ještě chladné ráno nabízí čistý vzduch, východ slun-
ce a hodně věcí k zamyšlení.

Nedávno jsme se slávou představili občanům naše „tlumacké“ kro-
je. Za okny se míhají pole, louky, zvěř na ranní pastvě, stromy, barvy. 
A já najednou vidím ještě více. Květiny, trávy, listy, stromy, tvary. Ta-
kovýma očima si přece od pradávna vybírají hanácké vyšívačky vzory 
a barvy do svých výšivek. Snad jen černá v nich zbyla z pohanských 
časů.

Kolik podob má vlčí mák, makovička, makůvka. Vyšívačka najde 
předlohu na kraji pole. Žlutou ohnici, slunečnici, polní macešku. Na 
mezi pod šípkovým keřem, z něhož si vezme květ i něžnou barvu, 
najde „patáčky“ tmavě žlutého vratiče. Na “óvrati“ kvete černý bez, 
po našem “chebz“, ten dá bílou svým květem. V trávě v polostínu na-
jde konvalinku a něžnou fialku. Přidá kopretinu a „kohótky“, zvonky, 
planou růži. Na své zahrádce najde motiv tmavé pivoňky, tulipánu.
Jehlou vymaluje do plátna tu něhu. Úponek svlačce vše proplétá. Ani 
lístky akátu a rozmarýny nezapomene přidat, vždyť podle nich je vyšit 
celý řádek při kraji. To vše završí obilným kláskem, největším bohat-
stvím svých polí.

Javorový lístek, lístek lípy, ba i kopřivy jsou vypodobněny na lemu 
šátku umně uvázané ozdobě hlavy Hanaček.

Přesto, že rovinný kraj je plný slunce, hanácká výšivka má barvy 
tlumené. Jakoby chtěla zchladit jeho sálavost a letní horkost. Jehla 
maluje na plátně, oči bolí, rozpíchané ruce ale hladí vytvořené dílo 
pramenící ze srdce. Generace žen tak vyšívaly do bílého plátna svou 
lásku k životu i k přírodě.

Jak čistě působí bílý fěrtůšek či zdobený barvou plného slunce. Jak 
prostřený stůl, nabízející nejčistší krásu a kulturní bohatství svému lidu.

Múzou políbená se zamyslela Jitka Fialová – členka historického spol-

ku.

Hanácká 

             krajina

Letní kino Tlumačov 2005!

ČERVENEC - od 21.30 h
so 2. Skřítek - ČR
ne 3. Kruh 2
po 4.  Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější!
so 9.  Království nebeské - 2x!: v 18 h sál, 21.30 h LK
čt 14.  Klan létajících dýk
so 16.  Román pro ženy - ČR - 2x!: 18 h sál, 21.30 h LK
ne 17.  Constantine
čt 21.  Million Dollar Baby
so 23.  Star Wars: Ep. III - Pomsta Sithů - 2x!: v 18 h sál, 21.30 h LK

ČERVENEC - od 21.30 h
čt 28.  Nenávist
so 30.  Letec

SRPEN - od 21 h
so 6.  Smím prosit?
čt 11.  Sluneční stát - ČR
pá 12.  Team America: Světovej policajt
so 13.  Válka světů - 2x!: v 18 h sál, 21 h LK
ne 14.  Kung-fu mela
čt 18.  Saw: Hra o přežití
so 20.  Sahara
ne 21.  Tlumočnice
čt 25.  Batman začíná
so 27.  Prokletí
ne 28.  Oldboy

ZÁŘÍ - od 20 h
pá 2.  Roboti - čs. dabing pouze v 18 h sál!
pá 2.  Machři z Dogtownu - pouze 20 h LK
so 3.  Rukojmí
pá 9.  Sin City: Město hříchu
so 10.  Pád Třetí říše
so 17.  Dům voskových figurín 

též na: www.tlumačov.cz

V případě deště či nepříznivého
počasí kinosál!!!

Nejnižší možné ceny!

Změna programu vyhrazena!

Vašek Vymětalík, vedoucí kina
Obce Tlumačov, 28. 4. 20052

tel. 723 228 29

Aktuálně
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Vážení spoluobčané,

v letošním roce uplyne již 120 let od 
založení hasičského sboru v našem měs-
tečku. Těchto 120 let bylo naplněno 
dobrovolnou a obětavou prací několika 
generací, které mnohdy za velmi těž-
kých podmínek pomáhaly bližnímu v 
neštěstí. Chceme-li se dnes ohlédnout 
za těmito roky, děláme to proto, že v 
nich oceňujeme nesmírnou obětavost 
mnoha desítek našich spoluobčanů, kte-
ří v hasičském sboru působili od jeho 
založení a dobrovolně plnili povinnosti 
při ochraně majetků i životů obyvatel 
našeho městečka.

Odjakživa býval oheň hrozivým živ-
lem, kterého se lidé báli a cítili se bez-
brannými proti jeho síle a zákeřnosti. 
Požáry způsobovaly ročně rozsáhlé 
škody na majetku lidí a společně s po-
vodněmi představovaly velké nebezpečí. 
V dřívějších stoletích byla obrana proti 
ohni velmi primitivní a nebezpečí požá-
rů veliké poněvadž většina domů byla 
dřevěná, kryta doškem, šindelem nebo 
břidlicí. Proto se pozornost ohni neustá-
le zvyšovala.

Jak se dočítáme z knihy „Tlumačov“ 
od Dr. Ignáce Horníčka, došlo v Tluma-
čově v letech 1831 – 1884 k 90-ti požá-
rům rodinných domků a osmkrát se vyli-
la voda. K nejhrůznějšímu požáru došlo 
v neděli 2. září 1855, když lidé byli v kos-
tele na mši, vypukl oheň v domě č. 73 a 
tento postupně zničil celou ulici Horní, 
dnes Masarykovu a domky Na Zábraní.

Protože požáry nebraly konce, zača-
li někteří místní občané uvažovat a po 
příkladu Kvasického dobrovolného ha-
sičského spolku, prosazovali založení 
sboru hasičů i v Tlumačově. Prvními 
zakladateli byli pan František Skopa-
lík, rolník a člen Obecního výboru. Pan 
František Vaňhara, starosta, který pro-
kázal obci významné služby. Dále to byl 
pan Josef Michna, poštmistr, a Josef 
Jančík, nadučitel.

Postupně se přidávali další občané 
a za nedlouho sbor čítal dvacet devět 
členů. Obecní zastupitelstvo dalo sbo-
ru sto zlatých na zakoupení nejnutnější 
výzbroje. Občanská záložna přispívala 
hasičům každoročně částkou padesáti 

zlatých. O zakoupení stříkačky se přiči-
nil pan František Zaorálek. O deset let 
později už čítal sbor 34 činných členů a 
k dispozici měl jednoproudní čtyřkolo-
vou stříkačku a dvouproudní čtyřkolku 
od firmy Smékal.

Tolik jen o prvních začátcích a důvod 
proč vlastně k založení hasičského sboru 
došlo. Tuto myšlenku musíme mít stále 
na paměti. Vždyť k požárům docházelo 
a stále dochází, doba byla a stále je po-
žáry ohrožována. To je ten důvod, proč 
bez hasičů se neobejdeme. Je sice prav-
dou, že dnes výstavby rodinných domů 
jsou prováděny moderní technologií, že 
mizí na vesnicích dřevěné kůlny, ale na 
druhé straně přibývá vysoce hořlavých 
materiálů v továrnách, různých výrob-
nách, v nákupních centrech a podob-
ně. Proto se požární technika neustále 
modernizuje a žádá kvalifikovanější ha-
siče. Jestli snad si někdo myslí, že být 
hasičem je zábavou, tak se velice mýlí. 
Vždyť rozhodujícím činitelem v boji s 
ohněm je vždy člověk, vycvičený hasič.

Současní členové hasičského sboru 
jsme si plně vědomi poslání hasičské 
myšlenky a řídíme se heslem „bližnímu 
k ochraně – vlasti k obraně“. Zachová-
váme tradici, kterou nám zanechali naši 
předchůdci a děláme vše proto, aby-
chom měli v obci dobrý hasičský sbor.

Toto byl jen krátký a stručný výčet o za-
ložení a významu hasičského sboru. Pro-
tože právě v letošním roce vzpomeneme 
tohoto významného výročí, chceme se s 
vámi podělit a vzpomenout co vše hasiči 
pro obec vykonali. Uvědomme si, že ha-
sičský sbor je nejstarší organizací v obci. 
Co dokázal ve prospěch spoluobčanů, 
kolik to bylo výjezdů k ohni, k záplavám, 
kolik tomu předcházelo hodin výcviku, 
cvičných poplachů, kolik to bylo odpra-
covaných hodin při veřejně prospěšných 
akcích, při výstavbách nákupních středi-
sek a účastí na kulturních akcích.

Těchto několik příkladů chceme do-
kumentovat, že naši hasiči skutečně 
udělali pro obec velmi mnoho. Jsme 
rádi, že náš hasičský sbor vychoval také 
dobré členy, na něž byl a je spoleh, pře-
važují u nich dobré vlastnosti, jichž si 
lidé dovedou vážit.

Hasičský sbor se letos dožívá vzácné-
ho výročí, proto připravujeme na sobotu 
16. července 2005 oslavu stodvacátého 

výročí, na níž vás všechny co nejsrdeč-
něji zveme.

 
Zahájení bude v devět hodin budíč-

kem u požární zbrojnice, který provede 
krojovaná dechová hudba „Hanačka“ z 
Břestu. Tato nás bude provázet progra-
mem i po celou dobu oslav.

Bude následovat vítání sborů a hostů. 
V deset hodin se bude konat vzpomín-
kový pietní akt na místním hřbitově za 
zemřelé členy. U pomníku padlých se 
pokloníme památce hasičů, kteří padli v 
první světově válce v letech 1914 – 1918. 
V deset třicet bude proveden slavnost-
ní nástup hasičských sborů a defilé od 
obecního úřadu před hasičskou zbrojni-
ci, kde se uskuteční slavnostní členská 
schůze.

Ve dvanáct hodin bude podáván slav-
nostní oběd.

Od čtrnácti hodin budou v Nádražní 
ulici probíhat ukázková cvičení, jak s 
historickou, tak i současnou technikou. 
Své ukázky předvede i naše družstvo 
žáků a družstvo žen.

Večer, od devatenácti hodin se koná 
v sokolovně taneční zábava se skupinou 
Orion.

Po celý den bude možné navštívit vý-
stavu hasičské techniky a historie naše-
ho sboru.

Vážení občané, věříme, že se najde 
mezi vámi spousta těch, které historie 
hasičského sboru zajímá, kteří dokáže-
te tu dobrovolnou práci ocenit. Vždyť 
žádný z nás nevíme, kdy pomoc hasičů 
budeme potřebovat.

Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme 
se na Vaši účast a podporu v naší další 
činnosti.

Hasičský sbor tímto děkuje zastupi-
telstvu Obecního úřadu za financování 
opravy hasičské zbrojnice a za podporu 
při uspořádání oslav.

SDH sděluje ....

Jaroslav Němec
člen SDH Tlumačov
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1.7. – 3.7. Rožnovské slavnosti, Rožnov pod Radhoštěm
Další ročník mezinárodního folklorního festivalu.

1.7. – 8.7. Krásné lilie, Rožnov pod Radhoštěm
Celostátní výstava lilií.

4.7. – 6.7. Dny Texasu na Valašsku, Rožnov pod Radhoštěm
Představení krajanů a jejich souborů ve staré vlasti.

7.7. – 10.7. Valašské kumštování, Valašské klobouky
Další ročník setkání folklorních skupin, folkových kapel, et-
nické hudby, divadélek včetně tvorby řezbářů, sochařů, malířů 
pod širým nebem.

9.7. – Pekařská sobota, Rožnov pod Radhoštěm
12. ročník oslav prastarého cechu pekařského, ochutnávka pe-
čiva z různých koutů vlasti i ze zahraničí.

16.7. – Hejův nožík, Rožnov pod Radhoštěm
Deváté setkání domácích a zahraničních řezbářů.

17.7. – Folklorní odpoledne, Strážnice
Programové odpoledne ve skanzenu.

17.7. – Muzeum se představuje, Rožnov pod Radhoštěm
Lázeňská neděle – návrat do časů lázeňského Rožnova.

24.7. – Anenská pouť, Rožnov pod Radhoštěm
Tradiční krojované procesí, prodej pouťového zboží, atrakce 
pro malé i velké, znovuotevření kostela sv. Anny po rekonstruk-
ci, posvěcení nového zvonu.

30.7. Den řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Slavnost kovářů, kameníků, bednářů, klempířů a dalších řeme-
slníků.

31.7. Muzeum se představuje, Rožnov pod Radhoštěm
Dřevo – odkaz našich předků. Program věnovaný zpracování 
dřeva s ukázkami práce tesařů a šindelářů.

5.8. – 7.8. Janošíkův dukát, Rožnov pod Radhoštěm
Mezinárodní folklorní festival slovenského folkloru v ČR.

6.8. Lidový jarmark, Hodonín
Prodejní trhy s předváděním starých řemesel, historickými 
ukázkami ze života vojenského ležení.

7.8. Tradiční krojované hody, Hodonín
Tradiční výroční lidový zvyk v rámci Svatovavřineckých slav-
ností.

13.8. Starodávný jarmark, Rožnov pod Radhoštěm
Prodejní výstavy, ukázky řemesel a jarmareční ostatky s boha-
tým programem pro děti.

20.8. Ve znamení ryb, Rožnov pod Radhoštěm
Rybářský výlet, ukázky rybářských technik, rybí speciality.

20.8. – 21.8. Jak se dříve hospodařilo, Veselý kopec
Ukázky tradičního způsobu zpracování zemědělských plodin.

21.8. – 23.8 Krojované hody, Mikulčice
Tradiční výroční lidová slavnost.

KAM NA VÝLET

V sobotu 11. června se v Tlumačově uskutečnil Ha-
nácký den, který se setkal u široké veřejnosti s velkým 
ohlasem a je milým příslibem do dalších let. Historický 
spolek v Tlumačově vyslovuje tímto své člence, pí D. 
Králové, vedoucí KIS, poděkování za realizaci a příklad-
nou obětavost při rekonstrukci tlumačovských krojů a 
úspěšného Hanáckého dne.

Mir. Skopal-Procházka
předseda Historického spolku

Z REDAKCE
Příspěvky do Tlumačovských novinek můžete za-

sílat nejpozději do 12. 9. 2005 buď na e- mailovou 

adresu: kis@tlumacov.cz, nebo předat osobně, nej-

lépe na disketě, v případě nutnosti strojopis paní 

Králové, popř. tajemnici OÚ paní Vaňharové. 

Novinky vyjdou koncem měsíce září.

HISTORICKÝ SPOLEK HISTORICKÝ SPOLEK 
DĚKUJEDĚKUJE


