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ÚVOD
Předkládaná bakalářská práce má v budoucnosti sloužit jako archivní pomůcka, jako
inventář fondu Farního úřadu v Tlumačově.
Jelikož pocházím ze Zlína, měla jsem původně v plánu zpracovávat fond některé
z obcí, které jsou mému rodišti bližší, všechny takové (například fond Farního úřadu Štípa)
však byly příliš velké, tudíž nezpracovatelné, nebo příliš malé. Po dohodě se Státním
okresním archivem Zlín, kde mi nabídli více fondů na zpracování, jsem se rozhodla pro
Tlumačov. K tomuto fondu byl při jeho převzetí dne 19. května 1961 tehdejším vedoucím
Okresního archivu v Gottwaldově Jaroslavem Očenáškem zpracován prozatímní inventární
seznam. Od roku 1961 se však vytvořením nového inventárního seznamu nikdo nezaobíral.
Fond je uložen ve Státním okresním archivu ve Zlíně – Klečůvce, který je od roku
2002 součástí Moravského Zemského archivu v Brně.
První volbou na poli literatury při pátrání po historii farnosti Tlumačov byla
stejnojmenná kniha tamějšího faráře Petra Tesaře.1 Tato kniha je bohužel spíše historií
samotné obce, navíc je dovedena pouze do 17. století a farnost Tlumačov vznikla až roku
1755. Druhý díl knihy od Ignáce Horníčka2 se ukázal být mnohem lepším zdrojem informací.
Následující volbou byla Kirchliche Topographie Gregora Wolného, ze které čerpal i Tesař.3

1

TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní odbor Národní jednoty, Tlumačov,
1921.
2
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925.
3
WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abtheilung, III. Band. Selbſtverlag, Brünn, 1859.
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Pomocná literatura se skládala z Vlastivědy moravské - Zlínska4, Historického místopisu
Moravy a Slezska5 a několika dalších knih.
Studium podkladů pro zpracování farního fondu nabízelo hned jako první možnost
publikaci. která se tématu přímo týká: Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. 6
Dalšími metodickými pomůckami byly články Brichové7, Čoupkové8 a Spáčila.9 Také článek
Archivní dokumenty uložené na farních úřadech.10
Pomůckou pro zpracování samotného inventáře fondu byla Základní pravidla pro
zpracování archiválií.11 Pro zpracování inventáře byla použita tzv. Kohnova spisová norma
popsaná v kapitole II.
Fond obsahuje dvě pamětní knihy12 a také materiály faráře Petra Tesaře13, které jsou
významným zdrojem informací o historii farnosti.
Doufám, že tato práce splní svůj účel, totiž usnadnit práci badatelům, kteří se budou
zajímat o farnost Tlumačov.
4

NEKUDA, Vladimír (red.): Vlastivěda moravská, sv. 64, Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
Brno, 1995.
5
BARTOŠ, Josef; SCHULZ, Jindřich; TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 18481890. Profil, Ostrava, 1980..
6
TUMPACH, Josef; PODLAHA, Antonín (ed.): Český slovník bohovědný, díl II., Praha, 1912, s. 627. – viz též:
MARTINEK, Radek; OPPELTOVÁ, Jana; SEDONÍK, Tomáš; SLAVÍKOVÁ, Věra; ŠTĚPÁNOVÁ, Daniela:
Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Univerzita Palackého, Olomouc, 2008
7
BRICHOVÁ, Jaroslava: Příspěvek k poznání problematiky pořádání a inventarizace římskokatolických farních
a děkanských úřadů v oblasti olomoucké arcidiecéze po roce 1989. In: Archivy na prahu tisíciletí. Moravský
zemský archiv, Brno, 2000.
8
ČOUPKOVÁ, Magdalena: Pořádání fondů farních úřadů ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště. In:
Východní Morava, 2011. Kodiak, Zlín, 2011, s. 133-145.
9
SPÁČIL, Vladimír: K otázce pořádání a inventarisace římskokatolických farních archivů z oblasti olomoucké
arcidiecéze. In: Archivní časopis 13. Orbis, Praha, 1963, s. 76-81.
10

SLAVÍKOVÁ, Věra: Archivní dokumenty uložené na farních úřadech. Historie, pořádání a inventarizace.
Univerzita Palackého, Olomouc, 2014.
11
WANNER, Michal a kolektiv: Základní pravidla pro zpracování archiválií. Odbor archivní správy a sposové
služby MV, Praha, 2015.
12
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87. a Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín,
fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, pamětní kniha VERA NOTITIA DE ORTU ET PROGREſSU
PAROCHIÆ TLUMACZOVIENSIS, inv. č. 86.
13
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 288-298.
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I. Dějiny původce archivního fondu
Obec Tlumačov se nachází v Hornomoravském úvalu, 186 m. n. m., 11 km západoseverozápadně od krajského města Zlína a 9 km jihovýchodně od Kroměříže.14 První zmínka
o Tlumačově pochází z listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131.15 Jde o
listinu sepisující majetky arcijáhenských kostelů. Zmiňuje také lán „na telmacoue“ patřící
přerovskému kostelu. V této době tedy ještě Tlumačov neměl vlastní kostel, to by zmíněný
lán patřil spíše k němu, než ke kostelu přerovskému. Název Tlumačov je pravděpodobně
odvozen ze slova „tlumač“ znamenajícího tlumočník, šlo tedy zřejmě o ves patřící
tlumočníkovi.16

1. Dějiny duchovní správy v Tlumačově před obnovením samostatné
farnosti roku 1755
Roku 1261 se objevuje jako svědek na listině krále Otakara II. Záštit (Zasith)
z Tlumačova, který se později píše z Kurovic a od roku 1276 se už neobjevuje.17 Ve 14 století
přešel Tlumačov na pány z Kvasic. Milota z Kvasic zmiňuje Tlumačov jako městečko
v listině z roku 1368.18 v roce 1407 jej Beneš z Kvasic nechává v zemských deskách zapsat
markraběti Joštovi a to i s patronátním právem k místnímu kostelu: „Benessius de Quassicz
alias Benessow illustri principi domino Jodoco Marchioni et domino Morauie heredibus et
successoribus suis Opidum Tlumaczow et villam Olssowecz et villam Hosczyn ibidem cum
14

KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl VII., Str – U. Libri, Praha, 2008, s.
568.
15
BOČEK, Antonín: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus primus. Alois Škarnicl, Olomouc,
1836, s. 204-205. V novějších materiálech je jako datum vzniku uváděn rok 1141, např. NEKUDA, Vladimír
(red.): Vlastivěda moravská, sv. 64, Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno, 1995, s. 613. Přesná
datace listiny není dosud známa.
16
TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní odbor Národní jednoty, Tlumačov,
1921, s. 27 nebo HOSÁK, Ladislav; ŠRÁMEK, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. M-Ž. Dodatky,
doplňky, přehledy. Academia, Praha, 1980, s. 593.
17
BOČEK, Antonín: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus tertius. Alois Škarnicl, Olomouc,
1841, s. 319-320.
18
BRANDL, Vincenc: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Zehnter band. Mährischen LandesAusschuss, Brünn, 1878.
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Curia (…), ac cum jure patronatus ecclesie in Tlamaczow (…).“ Ten nechává zmíněný
majetek ještě téhož roku zapsat do zemských desek paní Katruši, manželce Václava z
Myslibořic opět i s patronátním právem.19
V roce 1373 je pak zmiňován první tlumačovský farář, který však z Moravy odešel a
přišel se vyznat na pražskou konzistoř, že svou faru opustil.20 To značí, že v Tlumačově byla
fara již tehdy. Za husitských válek se však přestávají záznamy o ní objevovat. Páni z Kravař,
kteří v té době vlastnili i Tlumačov, byli totiž Husovými přívrženci a tak získali kostel husité,
kteří zřejmě faru obsadili knězem podobojí.21 V roce 1460 byl prý zajat poslední katolický
tlumačovský pastor Benedikt na své cestě a v Brně měl být upálen.22
Pak se roku 1495 Tlumačov dostává do majetku Sobka Bilíka z Kornic. On nebo jeho
syn Hynek zde na farním lánu staví tvrz23 - jedná se nejspíše o stejný pozemek, jaký v roce
1131 zmiňovala listina Jindřicha Zdíka.24 Tvrz je doložena při dalším prodeji Tlumačova:
„Hynek Bilík z Kornic Janovi staršímu z Šternberka a erbom jeho své vlastní a dědičné zboží,
totiž tvrz Tlumačov, městečko Tlumačov s dvorem (…) vkládá a vpisuje ku pravému a
dědičnému jmění a užívání.“25 V roce 1527 obvinil Jan starší ze Šternberka bývalého majitele
panství Hynka Bilíka, že při prodeji Tlumačova Hynek položil v registrech správních také
patronátní právo v jedné kopě grošů užitku, ale zároveň od tlumačovské fary odcizil jeden lán
kněžské role. Kvůli tomu nemůže být na tlumačovské faře kněz, což je ke škodě jak Janu

19

CHLUMECKÝ, Ritter, von: Die Landtafel des Markgrafthumens Mähren. Franz Gastl, Brünn, 1856, s. 266, č.
430, 431. Vesnice Olšovec a Hoštín zanikly někdy mezi lety 1480 a 1515.
20
TADRA, Ferdinand: Soudní akta konsistoře pražské. Část I. (1373 - 1379). Česká akademie císaře Františka
Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha, 1893, s. 6.
21
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s.336.
22
WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abtheilung, III. Band. Selbſtverlag, Brünn, 1859, s.
396.
23
KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl VII., Str – U. Libri, Praha, 2008, s.
569.
24
TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní odbor Národní jednoty, Tlumačov,
1921, s. 184-185.
25
TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní odbor Národní jednoty, Tlumačov,
1921, s. 183.
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staršímu, tak i jeho poddaným, ale Hynek to nechce napravit. Spor o lán byl zamítnut, jelikož
lán nebyl položen v registrech při kostelním podání.26
V roce 1608 se objevuje v registrech svatebních smluv jako svědek kněz Matěj
Tlumačovský.27 Na další léta pak záznamy o tlumačovské faře chybí, až k roku 1624 se
objevuje záznam o tom, že odtud odchází poslední nekatolický farář. Má se to udát třináctou
neděli po Nejsvětější Trojici. Do té doby byl kostel (tudíž i fara) v rukách protestantů.28
Někdy mezi lety byl pak 1622 a 1644 byl Tlumačov přifařen k Napajedlům,29 což může
souviset také se změnou držitele panství.
Jan z Rottalu kupuje Tlumačov roku 1638 a přebírá ho zpustošený třicetiletou válkou,
kdy zde řádili nejprve císařští ve dvacátých letech a později Švédi v roce 1634.30 Tlumačov
připojuje ke svému panství – k Napajedlům. Zpráva bílovského faráře Adama Hladiše
biskupskému oficiálovi Karasovi do Olomouce z roku 1644 tvrdí, že: „kostel v Tlumačově
sice jest, ale mše sv. nebyla v něm obětována od doby reformace.“31 V roce 1656 se začíná
jednat o obnovení samostatné duchovní správy v Kvasicích. Podnět k tomu přichází nejspíš
z Holešova, centrálního sídla Rottalských majetků32, od hejtmana Halamy přípisem pro
konzistoř, kde je psáno, že kostely v Tlumačově a Kvasicích byly dlouho pusté, ale teď jsou
opravené a že místní věřící nemají faráře.33

26

TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní odbor Národní jednoty, Tlumačov,
1921, s. 184.
27
PRASEK, Vincenc: K dějinám církve bratrské. In: Časopis Matice Moravské, 1894, s. 29.
28
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s.336.
29
WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abtheilung, III. Band. Selbſtverlag, Brünn, 1859, s.
396.
30
KUČA, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl VII., Str – U. Libri, Praha, 2008, s.
572.
31
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 337.
32
Historie zámku, In: http://www.zamekholesov.cz/o-zamku/historie, citováno dne 21. 8. 2016.
33
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 4.
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Téhož roku byl Tlumačov přifařen k obnovené kvasické farnosti pod farářem Janem
Gurským, uprchlíkem z Polska. Ten bydlel dočasně v kvasickém zámku. Kroměřížský
místoděkan Jan Bernard Kosma dostal zároveň za úkol, aby prošetřil stav obou kostelů.
Zpráva, kterou konzistoři podal, nebyla nikterak příznivá: „Tlumačovský kostel však stojí
posud beze všeho obnovení tak, jak jej kacíři vystavěli a jak byl od nich navštěvován a
vydržován.“34 Už v roce 1659 však tlumačovští obyvatelé žádají o znovuvysvěcení kostela, ve
kterém se nacházely důkazy o jeho původně katolickém zasvěcení – obrazy Panny Marie a sv.
Petra a Jana. Ke svěcení došlo 10. srpna 165935 a od té doby je kostel zasvěcen sv. Martinovi.
V roce 1722 žádají tlumačovští o lokálního kaplana. Tehdejší olomoucký biskup je
tomu nakloněn a nechává konzistoř, aby vyšetřila, jestli by majetek beneficia umožnil
osamostatnění duchovní správy. Kroměřížský děkan pověřený tímto úkolem, Jan František
Hertl, však zjišťuje, že kostel je sice opraven, ale fara zde není a navíc by farář neměl
dostatečnou výživu. Proto je tedy žádost odmítnuta s tím, že Kvasice jsou jen ¼ míle od
Tlumačova, takže pro tamního kněze není problém tam docházet (kromě povodní). 36 Stejná
situace se opakovala při žádosti o samostatného faráře v roce 1740. 37

2. Seznam kvasických farářů před osamostatněním tlumačovské fary38
Časový rozsah
17. 8. 1656 – [1657]

Jméno a příjmení
Jan Florián Gurski

Poznámka
Polák, ustanoven administrátorem
obou far na žádost vrchnosti
František Administrátor

21. 5. 1657
– 5. 4. 1659
[1659] – [1660]

Matěj
Mislokovský
Jan Polanský

Řeholník cisterciáckého řádu z
Polska, odešel na faru do Těšnovic

34

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 5.
35
WOLNÝ, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren. I. Abtheilung, III. Band. Selbſtverlag, Brünn, 1859, s.
396.
36
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 8.
37
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 338.
38
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 346.
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21. 10. 1660
– duben 1662
14. 5. 1662 – 1666
1666 – 1667
1667 – 1681
25. 8. 1681 – 1689
1689 – 1697

4. 7. 1697
– 15. 11. 1700
[1700] – 13. 5. 1724

20. 7. 1724
– 17. 11. 1744

3. 12. 1744
– červen 1755

Blažej
František Řádový kněz, odešel na faru do
Tvardoka
Vlachovic
Jiří Ignác Divinka
Přišel z fary Otmice, koncem roku
1666 odešel na faru do Všechovic
Petr Pěnták
Prozatímně, těšnovický farář
Rudolf Hněvotský
Pocházel z Velké Bytřice, zemřel asi
v Kvasicích
Tomáš
František Rodák ze Záhlinic (1656), za něj
Požárník
postavena v Kvasicích fara, odešel
na faru do Napajedel
Rudolf František Fetrle Zemřel 3. 5. 1697 ve 44 letech
v Kvasicích
Tomáš Vlčnovský
Dočasně administroval
Vilém Ježek
Dočasně administroval
Matěj Polišenský ze Dočasně administroval
Střížovic
Maxentius, řádový kněz Dočasně administroval
Jiří Březina
Rodák ze Střebětic, odešel do
Napajedel
Jiří Ondřejec
Rodák ze Štramberka, zemřel
v Kvasicích, kostel v Tlumačově po
něm zdědil 144 zl. 48 kr.
Jan Josef Kotlařík
Rodák z Osvětiman, za něj se začal
stavět nynější kvasický kostel a fara,
zemřel
v Kvasicích,
kostel
v Tlumačově po něm zdědil 133 zl.
Matěj Moritz
Rodák (1711) z Plště ve Slezsku,
napsal
hist.
Dílo
„Analecta
Quassicena“

3. Zřízení samostatné farnosti v Tlumačově
O jedenáct let později se místní obrátili na vrchnost – na Františka Antonína hraběte
z Rottalu. Ten se skutečně začal o situaci zajímat a hned, jakmile mu byl svěřen majorát, začal
jednat. Ještě téhož roku, 16. květnu 1755 je tedy vystavena zakládací listina samostatné
tlumačovské fary. Jedná se o listinu ve formě sešitu nacházející se v originálním provedení ve
fondu fary Tlumačov.39 O čtyři dny později, 20. května 1755 byla ve Vyškově připojena
schvalovací doložka arcibiskupa Ferdinanda Julia kardinála Troyera a následující měsíc byl
zápis intabulován do zemských desek. K Tlumačovu byly přifařeny vesnice Záhlinice a
39

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Zakládací
listina samostatné farnosti v Tlumačově, inv. č. 1.
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Kurovice s filiálním kostelem sv. Kunhuty. Hrabě František Antonín se zároveň zavázal, že
bude ročně doplácet na kanonickou porci tlumačovského faráře 134 zlatých a že pro faráře
vystaví vhodné obydlí i se sklepem, stodolou a chlévy a že toto bude udržovat v dobrém
stavu.40 Záhlinice a Kurovice byly odfařeny v roce 178441 - díky josefinským reformám zde
vznikla samostatná lokálie se sídlem v Kurovicích, kam byly připojeny i Záhlinice.
Tlumačovská farnost zůstala omezena jen na poddanské městečko Tlumačov od té doby se na
jejím územním rozsahu nic nezměnilo.
První farář Hübner nejen že se staral o farnost a napsal její první pamětní
knihu, ale byl také nucen uspořádat hospodářské poměry nově vzniklé farnosti. Jelikož v
Tlumačově v té době nebyla fara, musel dočasně bydlet na podsedku č. 57, dokud nebyly
vrchností spojeny dva pozemky a na nich do roku 1759 vystavěny stodoly, chlév a fara. 42
Čtvrtý tlumačovský farář Vokurka byl dalším literárně činným mužem na faře. Jeho inventáře
kostela a beneficia spolu s popisy kostela a fary jsou jedněmi z nejstarších děl ve fondu.43

4. Seznam farářů samostatné tlumačovské farnosti44
Časový rozsah
11. 6. 1755
– 10. 4. 1765
13. 4. 1765
– 10. 3. 1770
11. 3. 1770
– 16. 7. 1792

Jméno a příjmení
Poznámka
Jan František Hübner Rodák (1613) z Blahutovic u Nového
(též Hÿbner)
Jičína, předtím kaplan v Bystřici pod
Hostýnem, pochován v kostele
Josef Želetavský (též Rodák (1747) z Kojetína, pochován
Žieletavský)
v kostele
Rudolf Karel Bezděcký Rodák z Uherského Hradiště, 1763 –
1764
kooperátor
v Tlumačově,
odešel coby kanovník do Kroměříže

40

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Zakládací
listina samostatné farnosti v Tlumačově, inv. č. 1.
41
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 340.
42
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 347-348. a Tlumačov. Obec Tlumačov, Tlumačov, 2008, s. 340.
43
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 347-348. a Tlumačov. Obec Tlumačov, Tlumačov, 2008, s. 347.
44
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 347-348. a Tlumačov. Obec Tlumačov, Tlumačov, 2008, s. 349-350. a Catalogus Cleri
Archidioecesis Olomucensis, Officinae Archiepiscopae, Olomouc, 1930, 1936, 1943, 1946.
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20. 8. 1792
– 2. 1. 1815
1815 – 17. 3. 1815
18. 3. 1815
– 19. 12. 1827
1828 – červen 1838

1. 10. 1838
– červenec 1849
1849 – 1855
1855 – 19. 10. 1882

1882 – 6. 3. 1883
7. 3. 1883 – 1884
1884 – 25. 8. 1884
26. 8. 1884
– 1. 11. 1915

24. 2. 1916
– 1. 10. 1918
1918 – 1. 3. 1919
2. 3. 1918
– 1. 4. 1929
1. 8. 1929
– 1. 6. 1940
15. 11. 1940 – 1947
1947 – 1949
1949 – 8. 8. 1982

František Vokurka (též Rodák z Napajedel (1750), vysvěcen
Franz Wokurka)
21. 9. 1773, od 1776 kooperátor
v Tlumačově, zemřel na úplavici,
pochován v kostele
Václav Maixner
Dočasně administroval
Jan Witzenberger
Rodák
z Mikulova
(1751),
sekularizovaný františkán, kvůli stáří
měl
čtyři
poslední
roky
administrátora Šebestiána Kvasného
Erich Lammel
Rodák z Fulneku, dříve kaplan ve
Veselí a v Napajedlech, odchází zpět
do Napajedel, byl jednooký
Martin Kos
Rodák z Boskovic (1798), odešel na
faru do Kralic
František Fadrus
Rodák z Bojkovic (1818), kaplan
v Napajedlech, tam se také vrátil
Josef Steiniger
Rodák z Přerova (1816), přišel
z Napajedel, zakladatel Čtenářského
spolku, zemřel na mrtvici, pochován
na hřbitově
František Mlčoch
Dočasně administroval
Ignác Sauer
Rodák ze Zvole (1834), odešel do
Napajedel
František Matulík
Dočasně administroval
Petr Tesař
Rodák ze Štablovic u Opavy (19. 2.
1846), přišel z Halenkovic, napsal
knihu
Tlumačov,
plánoval
novostavbu kostela, zemřel 1935
Jaroslav Kočí
Zemřel na španělskou chřipku,
pochován na místním hřbitově
Jaroslav Jakšík
Dočasně administroval, odešel jako
kooperátor do Kozlovic
Adolf Svára
Rodák z Olomouce (1880), přišel
z Prusinovic
Ignác Dohnal
Narozen 1891
Karel Krajíček
Ludvík Matucha
Antonín Fučík

Rodák z Jevíčka (1909)
Dočasně administroval
V Tlumačově byl 33 let, za jeho
působení
byl
odkryty
fresky
v kostele a provedena oprava kostela,
spolupracoval
s Očenáškem
při
přebírání archivu
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5. Budova fary v Tlumačově
Protože k roku 1373 je v Tlumačově zmiňován farář, lze předpokládat, že budova fary
se zde nacházel již v poslední třetině 14. století – o její podobě i o jejích osudech však nevíme
nic. Roku 1740, kdy tlumačovští žádali po tehdejším biskupovi Jakubu Arnoštovi hraběti z
Lichtensteinu, aby byla u jejich kostela zřízena samostatná duchovní správa, vypověděli při
šetření, že faru i školu postaví na vlastní náklad, přesto však byla jejich žádost zamítnuta.45
Samostatná farnost Tlumačov tak vznikla až o 15 let později díky fundaci Františka
Antonína hraběte Rottala. Ten se zavázal nejen zvýšit příjmy faráře, ale i postavit pro něj
budovu fary. Se stavbou se začalo prakticky okamžitě, dokončena byla roku 1759. Jedná se o
památkově chráněný objekt s popisným číslem 62 (dnes Masarykova 62).46 Je to podsklepené
kamenné stavení o jednom poschodí s průčelím k silnici. Přízemí bylo postaveno jako
užitkové, nacházela se zde jídelna, kuchyně, kaplanka, dvě komůrky a komora. V prvním
patře byla knihovna se 460 svazky, které sem daroval Petr Tesař. Na stěnách chodby v prvním
patře visely obrazy některých tlumačovských farářů, které jsou vyfoceny v přílohách knihy
Ignáce Horníčka. Byla zde také kancelář, ve které se nacházel archiv. Při požáru v roce 1802
shořela faře střecha a prohořel i strop prvního poschodí a náprava škod se protáhla – do roku
1807 sice bylo opravena severní strana fary - tehdejší farářův byt, ale o nápravě škod po
požáru mluví prameny ještě roku 1828.47

45

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 78.
46
Více o památkové ochraně objektu (rejstříkové číslo památky 30614/7-2097) na:
http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=12420809&sequence=13&mode=fulltext&keywords=tluma%C4%8
Dov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults , citováno dne 15. 8. 2016.
47
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 334.
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Poté se konaly spíše nutné úpravy, jako oprava střech fary i kostela v letech 1860186848, pořízení nových oken v roce 188749, stavba nových schodů do sklepa o rok později50,
oprava kamen ve farářově bytě a krbu v kuchyni fary v roce 189051 či pořízení nových
hlavních dveří na faru o šest let později.52 Až roku 1924 došlo k nutným větším úpravám:
bylo otlučeno všechno vnější zdivo a budova nově omítnuta. Při této činnosti byl přímo nade
dveřmi obnoven nápis odkazující na dokončení nejstarší části fary roku 1759.53 Pod omítkou
byl také objeven zbytek slunečních hodin, jejichž nákres se nalézá ve fondu.54 Další velká
oprava proběhla v roce 1933, kdy byly na faru mimo jiné instalovány rýny a rozpadající se
zeď na farské zahradě byla postavena nová. Celý náklad, totiž 15 000 korun zaplatil tehdejší
patron kostela - firma Baťa.55 Poslední velké úpravy proběhly v roce 1942, kdy byla
vyměněna okna, zasypány staré záchody na dvoře fary, položeny parkety.56
K faře patřily také různá hospodářská stavení jako stodola nebo chlévy. Kolna, chlév a
stodola byly u fary postaveny

mezi lety 1875-1878. K těmto stavbám máme nejen

korespondenci, ale také plánek stájí od stavitele F. Sigmunda z Hulína. 57 Do roku 1878 se

48

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Žádosti na
patronátní úřad ohledně nutných drobných úprav – oprav střechy kostela a fary, vybílení kostela a jejich
vyřízení: inv. č. 122.
49
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se nového pořízení oken do fary a postavení zahradní zdi: inv. č. 150.
50
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se stavby schodů do sklepa a pořízení trezoru na faře: inv. č. 151.
51
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se kamen ve světnici farářově a krbu v kuchyni: inv. č. 152.
52
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Povolení
k novým vchodovým dveřím na faru: inv. č. 154.
53
„Avirgineo partu MDCCLIX“ In: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad
Tlumačov 1732-1951, Pamětní kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 55.
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Kresba slunečních hodin objevených pod omítkou na farní budově
v Tlumačově, inv. č. 289.
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 52-53, fotodokumentace s. 79.
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 52-53, fotodokumentace s. 142.
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se stavby kolny, chléva a stodoly u fary v Tlumačově, inv. č. 148.
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farní stodola nacházela v části obce zvané „Na Familijích“ u č. p. 298. 58 Nová zeď byla na
farním dvoře postavena roku 1879 a její rozpočet i nákres udělal Heinrich Schleps59, stejný
muž, který v roce 1896 vytvořil rozpočet a plánek ke kolně na dříví a uhlí ve farském
dvoře.60

6. Kostel v Tlumačově
Kostel v Tlumačově je památkově chráněný objekt61 postavený zřejmě ve druhé
polovině 13. století62 téměř uprostřed obce a velmi blízko silnice vedoucí z Otrokovic do
Hulína. Kostel měří na délku 23,5 metru a na šířku 9,5 metru a je orientován oltářem
k východu.63 Nejstarší částí kostela je presbytář s gotickou klenbou a plochostropá loď.
Hlavní vchod do kostela je pod věží. Ta byla přistavěna roku 1585 stavitelem Šimonem
Vlachem z Kroměříže a dotována Kunatou z Vrchlabí.64 Druhý vchod je ze severní strany
kostela přímo do lodi. Dříve bývala na kostele ještě menší věž nad presbytářem, ta však
shořela v roce 1802 a nebyla už obnovena.
Patronem kostela je sv. Martin z Tours, původní zasvěcení však známo není.
V presbytáři se nachází zděný hlavní oltář kostela s obrazem sv. Martina neznámého autora,
který roku 1853 obnovil za 25 zlatých konvenční měny historický malíř František Zapletal

58

HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 334.
59
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se novostavby zdi ve farním dvoře v Tlumačově:, inv. č. 149.
60
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se kůlny na dříví a uhlí ve dvoře fary v Tlumačově, inv. č. 153.
61
Více o památkové ochraně objektu (rejstříkové číslo památky 26686/7-2097) na:
http://pamatkovykatalog.cz/?element=12420596&sequence=6&mode=fulltext&keywords=Tluma%C4%8Dov&
order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults, citováno dne 15. 8. 2016
62
NEKUDA, Vladimír (red.): Vlastivěda moravská, sv. 64, Zlínsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,
Brno, 1995, s. 617.
63
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 1.
64
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 328, 330.
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z Kroměříže.65 Oltář byl zásadním způsobem rekonstruován pozlacovačem z Kroměříže
Cápkem roku 1942, kdy došlo k celkové opravě kostela. Oltář byl kompletně rozložen,
přenesen na faru, kde byl během měsíce obnoven, doplněny scházející části a pozlacen. Po
přenesení zpět do kostela bylo k němu přidáno osvětlení. Během oprav byl nalezen také nápis
s letopočtem zhotovení oltáře - zima 1839-1840. Při stejné generální opravě byly v kněžišti
odkryty zbytky malby postavy, kterou však nebylo možné obnovit.66 Na severní straně kostela
u dveří do zákristie se nachází náhrobní kámen Rudolfa, purkrabího z Donína. Nad
Rudolfovou rytířskou postavou je vytesán nápis: LETHA PANE 1610 29. AVGVS.
DOKONAL SSTASTNIE BIEH ZIWOTA SWEHO WYSOCZE VROZENY PAN PAN
RVDOLF PVRKHRABIE

Z DONINA A NA TLUMACZOWE A TV WTOMTO

CHRAME POCTIWE POCHOWANY GSAVC OCZEKAWA BLAHOSLAWENEHO
WZKRZISSENI Z MRTWYCH.67
Ve čtvrtém patře velké věže se nacházejí hodiny z roku 1776 od hodináře z Morkovic
Filipa Winklera. Originál smlouvy o zhotovení těchto hodin se nalézá ve fondu fary
Tlumačov.68 Hodiny stály 100 zlatých, z toho 80 dala obec a 20 tehdejší farář Bezděcký.
Zaplaceny byly o rok později a v témže roce se obec zavázala, že bude tyto hodiny
spravovat.69 Jejich velká oprava se konala v roce 1933 pod patronátem firmy Baťa.70
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70
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 52-53, fotodokumentace s. 79.
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O patro níž se do roku 1917 nalézaly čtyři zvony. Největší z nich byl sv. Jiří,71druhý
zvon v průběhu let zřejmě pukl a proto byl přelit.72 Malým zvonkem, který býval v západní
okenici se zvonilo denně 15 minut před bohoslužbami a ulit byl zřejmě roku 1810 za peníze,
které na něj zanechali František Doležel a Josef Vaňhara, místní farníci. 73 Posledním zvonem,
který se na věži nacházel, byl „umíráček“.74 Tento zvon byl jediný, který po válečném
rekvírování zůstal v kostele a zvonilo se jím pak bez rozdílu u všech příležitostí.75
Ještě za války byla zahájena korespondence mezi tehdejším farářem Svárou a firmou
R. Manoušek a spol. v Brně. Po válce pak byly firmou dodány dva zvony, ačkoliv byl
objednán pouze jeden. Navíc firma nechala zvony posvětit, ačkoliv farář výslovně žádal, aby
to nedělali.76 Tyto zvony nebyly od firmy nakonec převzaty a v roce 1923 byly objednány jiné
u zvonaře Wintra z Broumova. 16. prosince 1923 byly dopraveny do Tlumačova na faru a 23.

71

V průměru 76 cm, na výšku 52 cm a vážil 140 kg. Měl na sobě nápis: CAMPANA HAEC HONORI S.
GEORGII MARTYRIS DICATA ET DEDICATA EST A. 1716. - GEORGIUS FECI OLOMOCY. (Tento zvon
věnovaný a zasvěcený ke cti sv. Jiří mučedníka r. 1716. Udělal Jiří v Olomouci.) Na zvonu byl obraz Bolestné
Matky Boží a Jana, miláčka Páně na jedné straně a na druhé sv. Jiří bojující s drakem. In: Moravský zemský
archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály Petra Tesaře k historii
Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 33.
72
Nápis: LYTY GEST ZWON TENTO KE CTI A CHWALE S. MARTINA DO MIESTA TLUMACOWA.
FACTA SUB ILLUSTRISSIMO DOMINO D. WILHELMO COMITE A ROTTAL ET A : R : D :
RUDOLPHO PETRLE PAROCHO LOCI. REFUSA AUTEM A. 1738 SUB ILLUSTRISSIMO DOMINO D.
ADAMO COMITE A. ROTTAL ET A : R : D : JOANNE KOTLARZIK T. T. PAROCHO LOCI. (Zjednán za
nejjasnějšího pána p. Viléma hraběte z Rottalu a velebného pána Rudolfa Fetrle, místního faráře. přelit pak r.
1738 za nejjasnějšího pána p. Adama hraběte z Rottalu a velebného pána Jana Kotlaříka, t. č. místního faráře.)
měl v průměru 69 cm, 50 cm výšky a vážil 112 kg. Byly na něm obrazy Krista na kříži a z druhé strany znak
Rottalů - kříž ve štítu. In: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov
1732-1951, Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské
farnosti, inv. č. 294, s. 33.
73
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 33.
74
Vážil 39 kg a měřil 26 cm na výšku a v průměru 34 cm. Měl nápis: IN HONOREM S: MARIAE ET S:
FLORIANI. MICH HAT GEGOSSEN MELCHIOR SCHWAN IN OLLMITZ ANNO 1754. (Ke cti s. Marie a s.
Floriána. Ulil mě Melchior Schwan v Olomouci r. 1754.) . In: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní
archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a
jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 33.
75
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 330-331.
76
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pořízení
nových zvonů od firmy R. Manoušek a spol. Brno, inv. č. 251. Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní
archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Fakulta arcibiskupské konzistoře pro svěcení tří zvonů v
Tlumačově, inv. č. 252.
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prosince je posvětil olomoucký světící biskup Wisnar.77 Ještě téhož večera se jimi vyzváněla
památka za padlé vojáky. Nové zvony byly tři: Panna Marie, Sv. Cyril a Metoděj a Sv.
Martin.78 Farář dostal za zvony listinu slibující po válce zvony nové, nebo materiální či
peněžitou náhradu. V pamětní knize z odvážení zvonů také fotodokumentace. 79 Jediným
zvonem, který v kostele zůstal byl tedy Sv. Martin.80

7. Zamýšlená novostavba kostela v Tlumačově
Již v první polovině 19. století se uvažovalo o výstavbě nového kostela, nebo alespoň
o jeho zvětšení. V této době už totiž kostel nedostačoval kapacitou. V roce 1848 popisuje
děkan z Kroměříže Viktorin Návrat, kterému bylo svěřeno vypracování zprávy pro konzistoř,
stávající středověkou stavbu tak, že: „(...) prostory naprosto nedostačují tamější farníky, jichž
jest 1412, pojmouti, ani tenkrát ne, odčítá-li se 212 neschopných (...)“81
Snahy o postavení nového kostela kulminovaly za faráře Petra Tesaře, který myšlence
novostavby věnoval celé své působení v Tlumačově – od roku 1885 až do roku 1915. Jeho
úsilí, které vedlo nejen k získání povolení od příslušných úřadů jak církevních tak světských,
ale i k nashromáždění velkého obnosu peněz na tuto stavbu, nebylo nakonec korunováno
úspěchem. Postavily se mu do cesty jak byrokracie, tak zejména nesouhlasící strany. V roce
77

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Fakulta
arcibiskupské konzistoře pro svěcení tří zvonů v Tlumačově, inv. č. 252.
78
Těmito dvěma zvony se naposledy zvonilo při misiích konaných od 18. do 22. března 1942. Dne 23. března
téhož roku byly zvony demontovány místním stavitelem Františkem Luryčkem a odvezeny povozem do Baťova
(dnes část Otrokovic), odkud byly posléze naloženy na vlak a odvezeny k roztavení. Celková cena za zvony v
tóninách H, D a G byla 15 619 Kč 20 h. Ve fondu se k nim nachází fakulta ke svěcení. Zvon Panna Maria, 76 cm
vysoký, v průměru měřící 39 cm a vážící 272 kg s obrazem Panny Marie Hostýnské a nápisem VÍTĚZNÁ
OCHRÁNKYNĚ MORAVY, ORODUJ ZA NÁS! byl spolu se Sv. Cyrilem a Metodějem, zvonem 66 cm
vysokým i v průměru měřícím a 162 kg vážícím zrekvírován za druhé světové války. Na tom byl nápis: SV.
CYRILE A METODĚJI, APOŠTOLOVÉ SLOVANŠTÍ, ORODUJTE ZA NÁS! a samozřejmě obraz Cyrila a
Metoděje. In: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951,
Pamětní kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 139.
79
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 140-141.
80
Zvon byl 52 cm vysoký o průměru 50 cm a váze 79 kg. Nápis: SV. MARTINE, PATRONE KOSTELA A
MĚSTEČKA TLUMAČOVA, ORODUJ ZA NÁS! In: HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný,
místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty, Tlumačov, 1925, s. 332.
81
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova: Popis kostela a jeho historie a historie tlumačovské farnosti, inv. č. 294, s. 17.
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1897 se do opozice postavila místní cementárna ve vlastnictví hraběte Seilerna a od té doby se
situace přestala vyvíjet příznivě. Ve farním archivu se nalézá celá Tesařova korespondence s
úřady i s možnými architekty a staviteli kostela,82 technické výkresy projektů z let 1897 a
1913. Úsilí o nový prostornější kostel však nezaniklo Tesařovým odchodem – další návrhy na
novostavbu jsou z let 1922 i 1942 od různých stavitelů83, rozpočty jmění na novostavbu a
další materiály týkající se jí. Přes všechny nepříznivé okolnosti byla stavba definitivně
zamítnuta až za druhé světové války.

8. Kooperátoři tlumačovské farnosti
Problém kapacity středověké stavby byl už za faráře Petra Tesaře alespoň částečně
řešen tím, že do tlumačovské farnosti byli jmenováni kooperátoři, kteří mohli sloužit další
bohoslužby a kněžím byla v neděle a zasvěcené svátky udělena binační fakulta, takže měli
právo sloužit v tyto dny dvě mše. Věřící z tlumačovské farnosti, kterých bylo podle sčítání
lidu v roce 1921 z 2183 obyvatel Tlumačova84 plných 209985, měli tak větší pravděpodobnost
se zúčastnit některé z bohoslužeb. Jednalo se vlastně o již vyzkoušené řešení – zpočátku
existence samostatné farnosti byli zde kooperátoři jmenováni z podobných důvodů zejména
kvůli přifařeným obcím Záhlinice a Kurovice (což přestalo v čase vytvoření samostatné
kurovické lokálie), v pozdější době se jednalo často o výpomoc, která byla poskytována spíše
příležitostně, když byl tlumačovský farář nemocen či stár. Další souvislá řada kooperátorů
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Spisy
týkající se novostavby kostela v Tlumačově a systematizování místa kooperátora, inv. č. 135.
83
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Plány, inv.
č. 347-375.
84
BARTOŠ, Josef; SCHULZ, Jindřich; TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 18481890. Profil, Ostrava, 1980, s. 221.
85
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951 Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 47.
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začíná až rokem 1899 a to dohodě mezi velkopoplatníkem hrabětem Seilernem a patronem
tlumačovským patronem Baltazzim o tom, že budou kooperátora napůl platit.86

9. Seznam kooperátorů tlumačovské farnosti87
Časový rozsah
1756 – 1757
1757 – 1759
1759 – 1763
1763 – 1764
1764 – 1765
1765 – 1768
1768 – 1769
1770
1770 – 1777
1777
1777 – 1778
1778 – 1792
1785
1786 – 1788
1794 – 1795
1808
1809 – 1810
1810 – 1812
1812 – 1813
1813
1813 – 1814
1814 – 1815
1816 – 1820
1820 – 1821
1822 – 1823
1823 – 1828
1837 – 1838
1899 – 1903
1903 – 1904
1905 – 1906

Jméno a příjmení
Martin Zborka
Ignác Görlich
František Šebesta
Rudolf Bezděcký
Šebestián Walder
Josef Mazal
Jan Trvay
Ondřej Říha
Karel Vakrčka
Josef Treu
Antonín Burkert
František Vokurka
Antonín Dvořák
Jan Otáhal
Martin Veselý
Filip Kunert
Vincenc Molt
František Pálka
Jan Spáčil
František Rech
Antonín Hedrich
Václav Maixner
Šebestián Kvasný
Jan Krč
Josef Vaněk
Šebestián Kvasný
Josef Seitl
Josef Michlík
Josef Novák
Rudolf Svozil

Poznámka

Od 1770 tlumačovský farář

Pochován ve zdejším kostele

Od 1792 tlumačovským farářem

Rodák (1873) z Konice
Rodák ze Střeně u Nákla

86

HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 342.
87
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní odbor Národní jednoty,
Tlumačov, 1925, s. 348-349., Catalogus Cleri Archidioecesis Olomucensis, Officinae Archiepiscopae, Olomouc,
1930, 1936, 1943, 1946. a Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad
Tlumačov 1732-1951, Statistické informace o křtech, svatbách, pohřbech a od roku 1837 též o kázáních,
katechesích a dalších apoštolských pracích vypsané z farních matrik a dalších pramenů, inv. č. 73.
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1905 – 1915

Jaroslav Kočí

1917
1918 – 1919
1936
1943
1946

Alois Havel
Jan Rozehnal
Arnošt Gregor
Josef Rybka
Jaroslav Rušar
František Hlauška

Rodák (1881) z Jáchymova u Nákla,
od 1916 tlumačovský farář
Rodák z Krásna n. B.
Rodák z Vrbátek
Narozen 1907
Rodák (1917) z Hustopečí n. B.
Rodák (1916) z Mohelnice
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II. HISTORIE ARCHIVNÍHO FONDU
1. Nejstarší písemnosti fondu
Nejstaršími tlumačovskými záznamy duchovní správy jsou matriky, začínající roku
1656, kdy byl Tlumačov přifařen ke Kvasicím.88 Ty však nejsou součástí fondu, od roku 1949
jsou samostatně uloženy v Moravském zemském archivu v Brně, podle zákona 268/1949
Sb.89 Matriky do roku 1755 nejsou samostatné, náleží k matrikám Kvasické farnosti.
Z doby zhruba o 100 let později pochází nejstarší kniha ročních účtů a inventářů
kostela v Tlumačově s názvem „I. Kniha počtúw Chrámu Páně Tlumačovskýho a Inventář od
1742 až 1829“ nacházející se ve fondu.90 V té najdeme i nejstarší latinsky psaný inventář
kostela v Tlumačově z roku 1752, který uvádí i knihy: dva misály – jeden nový a druhý starý,
jeden misál na zádušní bohoslužby a dvě agendy – jednu novou a druhou starou. Inventář
nezmiňuje žádné další archiválie ani zařízení spojené s archivem, z čehož lze vyvodit, že
všechny důležité knihy, tzn. matriky i výše zmíněná účetní kniha se nacházely na faře
v Kvasicích. V tehdy filiálním kostele v Tlumačově tedy zůstaly pouze knihy nezbytné
k bohoslužbám. Další inventář ve výše psané knize je psán německy a kromě toho, že k pěti
zmíněným knihám přibyl ještě jeden misál na requiem, neudává k archivu žádné další změny.
Stejná situace se opakuje v německy psaných inventářích z roku 1823 a 1827. To je ale pouze
doklad toho, že inventář zohledňuje jen věci uložené v kostele, nikoliv jinde, např. na faře. Po
vzniku samostatné fary v Tlumačově k 13. květnu 1755 (za fundace Františka Antonína,
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HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní Odbor Národní
Jednoty, Tlumačov, 1925, s. 337.
89
Zákon lze v úplném znění nalézt např. na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR:
http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0380_01.htm , citováno dne 21. 8. 2016.
90
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Kniha
ročních účtů a inventářů kostela v Tlumačově, inv. č. 11.
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hraběte z Rottalu91) jsou tyto nejstarší prameny z archivu v Kvasicích delimitovány a stávají
se základem nově vznikajícího archivu na farním úřadu Tlumačov.

2. Nejstarší pamětní kniha
Bezprostředně po založení fary v Tlumačově zakládá nový farář ustanovený v červnu
roku 1755 Jan Hübner92 pamětní knihu „VERA NOTITIA DE ORTU ET PROGREſSU
PAROCHIÆ TLUMACZOVIENSIS“.93 O Janu Františku Hübnerovi víme pouze to, že
pocházel z Blahutovic u Nového Jičína (nar. zde 1713), před svou instalací do Tlumačova byl
kaplanem v Bystřici pod Hostýnem a že zemřel a byl pochován v Tlumačově v roce 1765.94
Jeho dílo se však zachovalo a je velice cennou památkou, ačkoliv není dlouhé. Jedná
se o 22 cm širokou a 33 cm vysokou knihu vázanou v kůži se dvěma páry kožených tkanic na
zavázání. Je ve velmi dobrém stavu. Na 34 latinsky a německy popsaných stranách nalezneme
nejprve předmluvu od Jana Hübnera nástupcům o tom, jak byl ustanoven farářem
tlumačovským, opis zakládací listiny, kterou v době generální visitace dostali od kardinála
Ferdinanda Troyera a majitele holešovského panství hraběte Rottala. Poté následují kapitoly:
-

Pars IIda : De Ecclesia, Iure Patronatius et VV Parochis, tzn. O kostele, patronátním
právu a farách; včetně seznamu farářů v době, kdy byl Tlumačov ještě přifařen ke
Kvasicím, historie kostela, s. 13-18.

-

Pars IIIia: De Annuis Proventibus, quos Ecclesia cum Parochialis Tlumaczoviensis
cum ecclesia filia-lis Kurovicensis Participan, tzn. O ročních příjmech, které mají
kostel farní v Tlumačově společně s filiálním kostelem v Kurovicích, s. 18-20.

91

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Zakládací
listina samostatné farnosti v Tlumačově, inv. č. 1.
92
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Statistické
informace o křtech, svatbách, pohřbech a od roku 1837 též o kázáních, katechesích a dalších apoštolských
pracích vypsané z farních matrik a dalších pramenů, inv. č. 73, s. 1.
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, pamětní
kniha VERA NOTITIA DE ORTU ET PROGREſSU PAROCHIÆ TLUMACZOVIENSIS, inv. č. 86.
94
HORNÍČEK, Ignác: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. II. díl. Místní Odbor Národní
Jednoty, Tlumačov,1925, s. 347.
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-

Pars IVta: De proventibus ques Parochus percipit, tzn. O příjmech, kterým se těší
farář, s. 20-30.

-

Pars Ultima: De Statu Parochum personaliter concernente respective quando ubi et
à quo sacris Ordi-nibus insignatus quando Parochiam adeptus t a quo super
Beneficio investitus, tzn. O stavu faráře, respektive co má od svatých svěcení mít,
aby mohl být farářem a k beneficiu investován, s. 31-34. Obsahuje biografické
údaje o farářích a informace o úmrtí Jana Hübnera, o faráři Josefu Želetavském,
který po Hübnerovi následoval a zemřel r. 1770 a o instalaci třetího faráře
v pořadí, Rudolfa Karla Bezděckého, narozeného v Moravském Hradišti a dříve
sloužícího jako kaplan na Hostýně.95 Z toho lze usuzovat, že tento zápis napsal
právě Bezděcký, který zde pak sloužil až do roku 1792, kdy se stal kanovníkem
v Kroměříži, kam také odešel.96

V knize je vloženo rozhodnutí biskupské konzistoře o úpravě příjmů mezi farářem v
Hulíně a farářem v Tlumačově z 22. března 1763.
Přestože tímto zápisem pamětní kniha končí, je nesmírně cenným zdrojem, ze kterého
vycházeli všichni ostatní pisatelé o historii tlumačovské fary. Již Horníček ji vzpomíná jako
důležitý rukopis v kapitole Kulturní poměry-Archivy.97 Také z něj vybírá některé informace,
např. příjmy faráře z roku 1755 udané v zakládací listině fary.98
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3. Faráři a jejich knihy do roku 1855
Kromě Jana Hübnera samozřejmě i další faráři zakládali různé knihy, které byly
později seřazeny podle tzv. Kohnovy spisové normy. V prvním století fungování samostatné
fary v Tlumačově, tj. do roku 1855, tak vznikly mnohé rukopisy potřebné pro farní správu.
Vzhledem k tomu, že o faráři následujícím bezprostředně po Hübnerovi, Josefu Želetavském,
sloužícím v Tlumačově do roku 1770 víme pouze ze zápisu v pamětní knize, nemáme od něj
ani žádné nově založené knihy. Po je nástupci, Rudolfu Karlu Bezděckému (sloužil do roku
1792) také nemáme žádnou knihu, kterou by osobně založil. Tato mezera v knihách je však
možná pouze následkem požáru fary roku 1802.99
U dalšího faráře, Františka Vokurky, zmiňuje ve své knize Hubníček, že „Byl písemně
velmi činný, psal inventáře z r. 1804, 1806, 1807, vedle Hübnerových zápisů nejcennější
písemnosti farního archivu.“100 Tyto německy psané inventáře jsou zachovány ve fondu a ten
z roku 1807 obsahuje dokonce přepis nápisů na náhrobku v kostele a zvonech.101 Další knihou
dochovanou z Vokurkova období je Kniha účtů chudobince102 z roku 1807 pokračující pak do
roku 1939 dalšími dvěma svazky.103
Zlepšení situace nastává po příchodu františkána104 Jana Witzenbergera v roce 1815,
který zůstal v Tlumačově do své smrti v roce 1827 a poslední 4 roky z této doby měl pro své
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stáří u sebe administrátora Šebestiána Kvasného.105 V době působení Jana Witzenbergera se
objevují nové knihy:
-

Kniha ohlášek snoubenců106 začínající rokem 1817 a vedená a zachovalá pak
souvisle do roku 1906 v dalších 3 svazcích.107

-

Kniha ohlášek bohoslužeb108 začínající rokem 1823 a vedená a zachovalá pak
souvisle do roku 1926 v dalších 14 svazcích.109

V roce 1828 nastupuje na uvolněné místo Erich Lammel, který roku 1838 odchází jako
farář do Napajedel.110 Za deset let svého působení stihnul založit některé důležité a pro další
faráře i pozdější badatele důležité knihy:
-

Kniha ročních účtů a inventářů kostela v Tlumačově111 založená roku 1830, která
pak souvisle pokračuje jako Kniha ročních účtů kostela v Tlumačově v dalších 4
svazcích112 až do roku 1951.

-

Pokladní deník kostela v Tlumačově113 založený roku 1831 a pokračující pak
souvisle až do roku 1951 v dalších 11 svazcích.114
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-

Štolový rejstřík115 založený dva roky před jeho odchodem pro roky 1836/187. Ten
je pak pro rok 1838116 veden jeho nástupcem Martinem Kosem a poté nepravidelně
do roku 1951.

Martin Kos přišel roku 1838 a odešel začátkem července 1849. 117 V tomto roce byl
také založen Pokladní deník chudinského ústavu,118 u kterého však nelze říct, zda jej založil
Martin Kos, nebo František Fadrus, který jej vystřídal.119 Stejného roku a se stejným
problémem ohledně zakladatele byly založeny také důležité evidenční pomůcky - Jednací
protokoly.120 Jejich souvislá řada se pak táhne až do roku 1940 celkem v 8 svazcích.121
Za Františka Fadruse, tj. do roku 1855 byly založeny ještě:
-

Intenční kniha122 z roku 1852 pokračující pak druhým svazkem o rok později.123

-

Tabelární přehled nadací také z roku 1852,124 který vede do roku 1858.

4. Záznamy o fondu v mladších inventářích
Ve farním fondu Tlumačov se nachází několik inventářů místního kostela, v nichž se
samozřejmě objevují také věci spojené s archivem. Kolem roku 1820 se v archivním ohledu
inventáře stále zmiňují pouze o bohoslužebných knihách (stále kolem 6 ks). V tomto období
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tedy vůbec nevíme, kde se nacházely ostatní archiválie, protože fara, která vyhořela roku1802
byla úplně dostavěna až v roce 1828.125 V padesátých a šedesátých letech 19. století se situace
mění. V Knize ročních účtů a inventářů kostela v Tlumačově126 se v roce 1852 objevují
v inventáři dvě skříně, v sakristii kostela a dvě na faře bez bližšího určení jejich účelu.
Německy psaný inventář z roku 1866127 se zmiňuje pouze o stejných skříních a česky psaný
inventář o rok mladší k tomu přidává ještě knihy – tři knihy mešní, dvakrát requiem a tři
knihy agend.128 V roce 1869129 přibývá do kostela podle inventáře nejen „pokladnice
kostelní“, ve které mohly být mimo jiné uloženy i nejdůležitější knihy či listiny kostela, ale
také „skříň listovna“ a „účetní kniha o jmění kostelním“. Odhadní cena této knihy je,
mimochodem, podle inventáře 50 krejcarů rakouského čísla.
Sedmdesátá léta opět pozvedají úroveň péče o archiv. Už v roce 1870 z inventáře
víme, že se kostelní pokladnice přestěhovala na faru, kam ji o rok později následovala i „skříň
listovna“.130 V roce 1875 se v inventářích131 název účetní knihy mění na „Účetní kniha o
jmění kostelním i s inventářem“ ve dvou kusech a odhadní ceně osm zlatých rakouského čísla.
Roku 1883 je „skříň listovna“ nahrazena „Přihrádkou na Matriky se stolkem“.132 V roce 1884
je pak podle Popisu kostela, fary, dvora a hospodářských budov v Tlumačově133 v prvním
patře fary kancelář, kde „nacházejí se malá železná kamínka, skříň pro farní archiv a
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ohnivzdorná pokladna (Wertheimka)“.134 Tato ohnivzdorná pokladna byla zakoupena roku
1888 a ve fondu se nachází korespondence s firmou S. Berger z Vídně, která ji dodala.135
Devadesátá léta 19. století a začátek 20. století znamenají nárůst knih: roku 1890 jsou
v inventáři kostela kromě mešních knih apod. i „Účetní knihy s inventářem I. od r. 17431829; Účetní knihy s inventářem II. od r. 1830-1874; Účetní knihy bez inventáře III. Od r.
1875 - “136 K roku 1898 byla založena pamětní kniha, která však již ve fondu není (pamětní
kniha faráře Petra Tesaře s inv. č. 86 začíná roku 1905). Roku 1898 byla také pořízena „skříň
pro archiv“137 nacházející se na faře v kanceláři. Až do roku 1939 se objevuje v záznamech
spolu s „přihrádkou na matriky se stolkem“, která je nejdříve v kaplance a od roku 1903
přestěhovaná také do kanceláře. V roce 1905 k těmto skříním přibývá „skříň na farní
bibliotheku“.138 V této době už totiž farní knihovna čítá na 50 knih, kromě čtyř knih účtů a
dvaceti svazků matrik jde samozřejmě o knihy mešní a knihy pro hudebníky, které se nalézaly
u varhaníka.139 O rok později už jsou skříně na knihovnu dvě.140
Ve všech inventářích kostela jsou evidovány pouze knihy, nikoliv spisy. Od roku
1896, kdy vyšla Kohnova norma, resp. od roku 1898, kdy byla na faru pořízena skříň pro
archiv, nejspíš odpovídající této normě, lze předpokládat, že se spisový materiál ukládal do
této skříně, o jeho uložení předtím nejsou zprávy.
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5. Kohnova spisová norma a farář Petr Tesař
Nařízení arcibiskupa Theodora Kohna141 vneslo do farních archivů v Olomoucké
arcidiecézi řád. Toto nařízení vydané 1. září 1896 spolu s nařízením o vedení pamětních knih
je pravděpodobně důsledkem výnosu ministra kultu a školství, který prostřednictvím
místodržitelství nařizuje zlepšení péče o archiválie ve všech biskupských konzistořích.142
Norma nařizuje dělení veškerých archivních materiálů na 12 skupin podle obsahu či
souvislosti s tou kterou záležitostí. Každá skupina má pak své podskupiny, logicky
uspořádané a ustálené. Skupiny jsou označeny římskými číslicemi, podskupiny pak malými
písmeny abecedy.
Schéma Kohnovy spisové normy je tedy následující:143
I.

Stavení
a. Farní kostel (zakládací listina, inventář)
b. Filiální kostely a kaple
c. Knihy kostelních účtů
d. Kříže, křížové cesty, sochy, obrazy (jejich seznamy)
e. Farní a hospodářská stavení (popis, inventáře týkající se stavby)
f. Patronátní a konkurenční záležitosti
g. Pojištění kostelních a farních budov proti ohni

II.

Kostelní jmění

141
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a. Pozemky, výtahy z pozemkových knih a pozemkové archy
b. Protokoly a smlouvy o pronájmu, rejstřík o zaplaceném ročním nájemném
c. Knihy kostelních účtů
d. Vyřízení kostelních účtů
e. Knihy kapitálů a úroků
f. Pokladní deník
g. Příjmy z ofěry a kostelního zvonečku
h. Předpis daní, dávek a poplatkového ekvivalentu
i. Přepisy gruntovních knih a úroků z válečných půjček
III.

Jmění farního obročí
a. Pozemky, výtahy z pozemkových knih a pozemkové archy
b. Protokoly a smlouvy o pronájmu, záznamy o vzdělání půdy
c. Beneficiální fasse
d. Služné a doplněk kongruy
e. Protokoly o odevzdání a přijetí fary
f. Interkalární účty
g. Výkup desátku
h. Daně, daň pro náboženský fond, předpis poplatkového ekvivalentu
i. Výkaz o ročních vydáních beneficiátu z vlastního

IV.

Nadace
a. Zákonná norma
b. Všeobecná kniha o nadacích (kniha opisů nadačních listin)
c. Nadační spisy (věnovací listy, opisy poslední vůle, úřední dopisy)
d. Výkazy o persolvování nadačních povinností
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V.

Duchovní správa
a. Konsekrace, posvěcení a rekonciliace kostelů a kaplí
b. Oltářní privilegia
c. Povolení ke svěcení a soupisy oltářů, křížů, křížových cest, soch a obrazů
d. Pořádek bohoslužeb, ohlašovací knihy pobožností
e. Záležitosti týkající se bratrstev
f. Vizitační nálezy
g. Vyučování náboženství (učební osnovy, deník, renumerace za cestu do školy,
školní záležitosti)
h. Tabella laborum apostolicorum (výkaz práce duchovních)
i. Status animarum (soupis duší)
k. Štolová kniha a kniha intensí
l. Závazky pro náboženský fond a jejich persoluce
m. Změny ve vyznání
n. Jednací protokoly

VI.

Personalia k duchovní správě
a. Faráři a jejich posloupnost
b. Výpomocní kněží (kooperátoři) a jejich posloupnost
c. Ředitel kůru, varhaník, jejich ustanovení a mzda
d. Kostelník, jeho ustanovení a mzda
e. Zvoník, jeho ustanovení a mzda
f. Hrobník, jeho ustanovení a mzda
g. Kostelní hospodáři
h. Otcové chudých
i. Pamětní kniha
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VII.

Doklady (přílohy) k oddací matrice
a. Ohláškové knihy snoubenců
b. Přílohy k oddavkám (ohláškové listy, křestní listy, prominutí manželských
překážek, svolení k oddavkám, povolení k oddání aj.)
c. Rozvod manželů od stolu a lože

VIII.

Doklady (přílohy) ke křestním a úmrtním matrikám
a. Přílohy ke křestní matrice (prohlášení za otce aj.)
b. Přílohy k úmrtní matrice (úmrtní listy, povolení k převozu mrtvého aj.)

IX.

Farní chudobinec
a. Knihy účtů chudobince
b. Pokladní deníky
c. Spisy chudobince (vysvědčení chudoby, chudinský fond aj.)

X.

Nařízení
a. Kurendy konzistorní s pastýřskými listy dle ročníků uspořádané s repertářem
b. Nařízení politického úřadu

XI.

Varia

XII.

Oddělení pro matriky
a. Oddací matriky
b. Rodné a křestní matriky
c. Úmrtní matriky
d. Matriky biřmovanců
e. Oddací matrika pro církevní účely
f. Křestní matrika pro církevní účely
g. Úmrtní matrika pro církevní účely
h. Formulář pro vedení latinských matrik
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i. Katalog farní knihovny (příp. farního archivu)
I když v pozdější době při opětovném pořádání fondů vyvstalo ohledně tohoto systému
mnoho otázek, např. jak dalece a jestli vůbec se při nových pořádáních tohoto systému
držet,144 tak ve své době (a mnohdy ani dnes) neměla konkurenci.
Prvním člověkem, který pořádal archiv farního úřadu Tlumačov podle tohoto
schématu, byl farář Petr Tesař (v Tlumačově od 26. 8. 1884 do 1. 11. 1915). Přestože šlo o
člověka pečlivého (např. jeho Deník výsevu, sklizně a výmlatu a výkaz farních krav i
plemenných sviní145 je natolik podrobný, že zde lze zjistit nejen výnosy polí a chovů dobytka
na faře, ale i odkud jednotlivé kusy dobytka pocházely, kdy byly připuštěny, kolik měly
mláďat, kam byly prodány nebo jak a kdy zemřely), a přestože vzal nařízení pečlivě za své,
jak později píše ve své knize: „Když pak roku 1897 arcibiskup Theodor blahé paměti nařídil,
aby v každé farnosti byla zřízena „Pamětní kniha“ a farář aby byl jejím spisovatelem,
odhodlal jsem se sbírati látku z doby co nejstarší. Nejprve jsem prozkoumal a uspořádal
domácí farní archiv.“146, nachází se ve fondu koncept dopisu, podle kterého to nevypadá, že
by byl s tímto nařízením spokojen. Jde o papír velikosti A5 vložený ve spisu Směrnice o
farních archivech v tomto znění: „Veled. Úřadu děkanskému. K vysokému přípisu nejdůst. K.
a Konsistoře ze dne 25/2 1896 č. 20 955 ad anno 1895podává v hluboké úctě podepsaný toto
dobrozdání. Především ohražujeme se proti výtce c. k. rady archivální, jakoby zájem
funkcionářů, pod jejichž ochranu svěřeny jsou archivalie byl v mnohých případech jen malý a
že jen následkem toho archivalie jsou ve stavu zbědovaném. Jestli to skutečně, že jsou
archivalie ve stavu bídném a že množství důležitého materialu zkázu trpí, budou, dle náhledu

144

Viz: např.: ČOUPKOVÁ, Magdalena: Pořádání fondů farních úřadů ve Státním okresním archivu Uherské
Hradiště. In: Východní Morava. Dějiny-lidé-krajina, ročník 1, 2011, Moravský zemský archiv v Brně, Zlín,
2011, s. 133-145. Nebo např.: SPÁČIL, Vladimír: K otázce pořádání a inventarizace římskokatolických farních
archivů z oblasti olomoucké diecéze. In: Archivní časopis, ročník 13, 1963, Orbis n. p., Praha, 1963, s. 76-81.
145
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Deník
výsevu, sklizně a výmlatu a výkaz farních krav i plemenných sviní, inv. č. 40.
146
TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní Odbor Národní Jednoty, Tlumačov,
1921, s. 7.
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podepsaného, příčiny jiné, zvláště pak ta, že místnosti farní jsou nedostatečny a vlhké.(…)
Druhem: Život kněze je snad dražší než kousek staré listiny, a přece mají mnozí kněží takové
příbytky nedostatečné a vlhké, že tím jejich zdraví trpí a oni předčasně do hrobu klesají. Má
takový kněz snad více se starati o archiv než o sebe a své zdraví?(…) Proto jest podepsaný
toho náhledu, ať Jeho Excelence p. minister cultu a vyučování postará se o to, aby každý kněz
měl zdravý byt a aby měl krom svého bytu ještě místnosť suchou pro kancelář, kde by zároveň
umístěn byl archiv se všemi listinami a pak bude zájem funkcionářů pro archivalie
všeobecný.“147 Zda byl na arcibiskupskou konzistoř odeslán originál dopisu, není jasné.
Tesař se nicméně do pořádání archivu posléze pustil, a nejen do něj. Podle nařízení
založil též novou pamětní knihu.148 V této pamětní knize předkládá všechny požadavky
arcibiskupa Khona, přeloženou předmluvu faráře Hübnera k VERA NOTITIA149 a pohlednici
„Pozdrav z Tlumačova.“150 A už nic víc. Farářova pozornost se sice soustředila na sbírání
materiálů o Tlumačovu: „Potom jsem jezdil na den nebo jen na půl dne do Kroměříže do
arcibiskupské knihovny (…) do Brna a do Olomouce (…) R. 1902 dostal jsem arcibiskupské
povolení, že jsem směl čerpati i z arcibiskupského archivu v Kroměříži. (…) V Brně a sice a)
v zemském archivu (…) b) u zemského soudu v oddělení desek zemských (…).151“, výsledky
této obrovské práce však byly soustředěny do knihy Tlumačov, 152 vedené do roku 1621 a
nikoliv do knihy pamětní. Všechny další zápisy v pamětní knize již psal někdo jiný.
Nadále se farář odddaně věnoval i farnosti, což je patrné např. z jím sepsaných knih
147

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Směrnice
o farních archivech, inv. č. 119.
148

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951 Pamětní

kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87.
149

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, s. 5-6.
150
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Pamětní
kniha farnosti Tlumačov od roku 1905, inv. č. 87, S. 7.
151
TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní Odbor Národní Jednoty, Tlumačov,
1921, s. 7-8.
152
TESAŘ, Petr: Tlumačov. Popis dějepisný, místopisný a statistický. Místní Odbor Národní Jednoty, Tlumačov,
1921.
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-

I. Tabella laborum apostol[icorum] Tlumačov,153 což je přesný soupis kněžích,
administrátorů, kooperátorů a ostatních lidí, kteří kdy ve farnosti Tlumačov
(obsahuje dobu již od r. 1755) někoho pokřtili (tzn. včetně porodních bab, které
provedly křty v nouzi), pohřbili, oddali. Dále obsahuje počty dětí povinných
školou v daném roce a počet hodin katechesí v daném roce.
-

Status animarum Tlumačov,154 což je opět přesný soupis kněžích, ale

tentokrát zde nejsou zaneseni kooperátoři apod. ale například beneficiáti fary,
počty pokřtěných manželských a nemanželských dětí, počty zemřelých a jakého
byli náboženství, poznámky o dějinných událostech farnosti (např. osamostatnění),
počty domů apod.

6. Fond do roku 1950
K roku 1914 přibývá v inventáři kostela155 pamětní kniha „VERA NOTITIA“,156 která
se do té doby nacházela nejspíš na faře.
V inventáři kostela a fary v Tlumačově z roku 1947157 se dozvídáme, že v kanceláři
v přízemí se nacházejí dvě skříně na archiv,158 v prvním patře pak v pohostince dvě skříně na

153

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Statistické
informace o křtech, svatbách, pohřbech a od roku 1837 též o kázáních, katechesích a dalších apoštolských
pracích vypsané z farních matrik a dalších pramenů, inv. č. 73.
154
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951,
Statistické informace o křtech, pohřbech (od roku 1872 též počtech domů, katolíků a nekatolíků, školních dětí)
vypsané z farních matrik a dalších pramenů, inv. č. 75.
155
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Inventář
kostela v Tlumačově, inv.č. 9, s. 146.
156
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, pamětní
kniha VERA NOTITIA DE ORTU ET PROGREſSU PAROCHIÆ TLUMACZOVIENSIS, inv. č. 86.
157
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Popis
kostela, fary, dvora, hospodářských budov a farních pozemků v Tlumačově, inv. č. 9.
158
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Popis
kostela, fary, dvora, hospodářských budov a farních pozemků v Tlumačově, inv. č. 9, s. 7.
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farní knihovnu159 a v chodbě v prvním patře „Napravo od dveří do koupelny jest výklenek ve
zdi dveřmi opatřený, kde jsou uschovány staré knihy z farní knihovny.“160

7. Cesta fondu do Gottwaldova
Když byla v padesátých letech 20. století ministerstvem vnitra vydána směrnice o
jednotném 29/1954 Sb.161 byl na základě jejím a na základě dohody mezi Krajskou správou
ministerstva vnitra v Olomouci a Arcibiskupskou konzistoří Olomouc do Okresního archivu
v Gottwaldově odevzdán také veškerý archivní materiál farního úřadu v Tlumačově. Ještě
před tímto předáním zaslal tehdejší farář Antonín Fučík do gottwaldovského archivu seznam
archivu162 zhotovený také podle Kohnovy normy. Ten je sepsán už 25. 11. 1959 a čítá i
archiválie, které nebyly převzaty. Jasně se v něm také počítá s tím, že archiválie zůstanou na
faře pouze pod archivním dohledem. Farář Fučík také upozorňuje, že v archivu nejsou žádné
písemnosti vhodné ke skartaci.163

8. Zpracování fondu v roce 1961
Jaroslav Očenášek, který byl v roce 1950 jmenován prvním vedoucím nového archivu
(vznikl k 1. červenci 1950) v Gottwaldově se ihned začal zabývat nejen existenčními
problémy archivu, který trpěl vážným nedostatkem místa, ale i vytvářením soupisů
k uloženým materiálům.164 19. května 1961 také převzal fond FÚ Tlumačov pod
přírůstkovým číslem 18/61.165 Jakožto člověk neuvěřitelně činný měl již 30. května 1961

159

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Popis
kostela, fary, dvora, hospodářských budov a farních pozemků v Tlumačově, inv. č. 9, s. 13.
160
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Popis
kostela, fary, dvora, hospodářských budov a farních pozemků v Tlumačově, inv. č. 9, s. 13.
161
Zákon lze v úplném znění nalézt např. na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR:
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=29&r=1954, citováno dne 21. 8. 2016
162
Viz.: přílohy č. 2-6, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Soupis archivu fary
Tlumačov z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
163
Viz.: přílohy č. 6, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Soupis archivu fary Tlumačov
z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
164
KALÁB, Vladimír; ŠTARHA, Ivan; ŠTROBLÍK, Vladimír; VALŮŠEK, David: Státní okresní archiv Zlín,
60 let, 1950-2010. Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Zlín, 2010, s. 9-10.
165
Viz.: příloha č. 1, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Přejímací protokol Farního
úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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hotov inventární soupis k tomuto fondu.166 Opatřil jej sice pouze minimálním úvodem, zato je
však z třízení (opět podle Kohnovy metody) znát, že se v dané tematice orientoval a dal si na
seznamu záležet. V evidenční kartě167 tohoto fondu dokonce zmiňuje jeho informační hodnotu
pro historický vývoj Tlumačova a (poněkud poplatně době) naráží na stížnost Františka
Vaňhary168 na poměry v církvi, kterou označuje jako „Archivní fond obsahuje četné doklady o
náboženských poměrech a kulturně-historickém vývoji městečka Tlumačova v minulosti,
zejména farní kronika od r. 1770 chová záznamy o posloupnosti farářů a j. z let 1583 (v
opise) do r. 1755. Rovněž ve spisech zajímavý doklad "Stížnost" Frant. Vaňhary
olomouckému arcibiskupství 1876, týkající se opravy v otázce náboženské, národní, kulturní a
sociální, dokládající probouzející se vědomí pracující třídy proti duchovním i světským
vykořisťovatelům za vlády habsburské monarchie.“169 Tento soupis sloužil k orientaci v jinak
neuspořádaném fondu až do roku 2016. V roce 1965 byl fond spolu s celým archivem
přestěhován ze Štípy do zámku na Klečůvce, kde je uložen dodnes.170
Z fondu byl také vydělen soubor archiválií souvisejících s Kostelním
konkurenčním výborem v Tlumačově.171 Dnes je stále jako neuspořádaný uložený ve Státním
okresním archivu Zlín pod označením listu NAD 1016, Fond Kostelní konkurenční výbor
Tlumačov.172 Velikost fondu je 0,11 metru běžných o šesti evidenčních jednotkách.

166

Viz.: přílohy č. 7-13, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.kat. far. úřadu v Tlumačově do r. 1945. , nezprac. č. př. 1861.
167
Viz.: přílohy č. 14-15, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Evidenční karta, nezprac.
č. př. 1861.
168
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Stížnost
Františka Vaňhary u arcibiskupské konzistoře, inv. č. 325.
169
Viz.: příloha č. 15, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Evidenční karta, nezprac. č.
př. 1861.
170
KALÁB, Vladimír; ŠTARHA, Ivan; ŠTROBLÍK, Vladimír; VALŮŠEK, David: Státní okresní archiv Zlín,
60 let, 1950-2010. Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Zlín, 2010, s. 29.
171
Viz.: příloha č. 16, Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Záznam o vydělení fondu
Kostelního konkurenčního výboru v Tlumačově, ve složce: Přejímací protokol Farního úřadu Tlumačov,
nezprac. č. př. 1861.
172
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Kostelní konkurenční výbor Tlumačov.
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9. 21. století
V roce 2001 byl při generální inventuře v Moravském zemském archivu v Brně
delimitován plán kostela v Tlumačově z roku 1913, který byl zaslán do archivu ve Zlíně, kde
získal přírůstkové číslo 5/2001173. Plán o velikosti 70x53,5 cm (š x v) je při pořádání fondu
Farní úřad Tlumačov k tomuto fondu přiřazen pod inv. č. 371.174 Jde o černo-bílý tisk od
neznámého původce v Brně ze září 1913 s názvem „Nákres farního kostela v Tlumačově“. Na
levé polovině archu je „Půdorys“, na pravé pak „Řez starým kostelem“ a „Krov věže“.
Měřítko plánu je 1.100.
V roce 2016 fond uspořádala, inventář sestavila a úvodem opatřila Eliška Vozáriková
ve Státním okresním archivu Zlín – Klečůvka.

173

Viz.: příloha č. 17. Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Oznámení o zaslání plánu,
nezprac. č. př. 1861.
174
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1732-1951, Půdorys,
řez starým kostelem a krov věže farního kostela v Tlumačově, inv. č. 371.
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III. Archivní charakteristika fondu
Fond Farní úřad Tlumačov je dochován v poměrně uceleném stavu. Série úředních
knih jsou většinou dochovány v souvislých řadách, v nichž většinou nechybí mnoho let.
Například knihy ročních účtů a inventářů kostela tvoří souvislou řadu od roku 1742 až do
roku 1951. Stejně tak pokladní deníky kostela, ve kterých chybí pouze deset let na konci 19.
století. Nejstarší písemností ze spisového materiálu je žádost o možnost využití peněz z
filiálního kostela v Tlumačově na stavbu varhan v Kvasicích z roku 1732.

1. Způsob uspořádání fondu
Při převzetí do Okresního archivu Zlín v roce 1961 byl fond uspořádán tehdejším
ředitelem archivu Jaroslavem Očenáškem a byl k němu vytvořen prozatímní inventář. Z fondu
byl vydělen pouze fond Kostelní konkurenční výbor Tlumačov (1898–1950) o rozsahu 0,11
bm. Po oddělení pak fond Farní úřad Tlumačov (1740–1751) čítal 2,3 bm a to 104 knih a 9
kartonů spisů. Pro vytvoření prozatímního inventáře v roce 1961 bylo použito základního
dělení do 12 základních skupin175 podle Kohnovy spisové normy, která byla poprvé ve fondu
využita farářem Petrem Tesařem již krátce po svém vydání při prvním pořádání písemností
farního úřadu v druhé polovině devadesátých let 19. století. Toto původní členění bylo
v šedesátých letech zachováno, byť v poněkud redukované formě, pouze knihy a spisy byly
odděleny do dvou řad.
V roce 2016 bylo k pořádání přistoupeno na shodném základu, tedy na Kohnově
spisové normě, která ovšem byla respektována i s podrobnějším dělením zmíněných dvanácti
skupin. Byly respektovány i Petrem Tesařem zavedené podskupiny, například IIi, ve které se
nacházejí přehledy výmazů a změn v gruntovních knihách a úroků z válečných půjček.

175

Podrobnější členění dvanácti zmíněných slupin pomocí písmen (viz schéma v kapitole Vývoj a dějiny
archivního fondu), ve fondu Archiv farního úřadu Tlumačov tehdy realizováno nebylo.
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V případě některých spisů však tyto podskupiny musely být určeny nově (v původním
materiálu nebyla skupina označena, případně chyběla bližší specifikace v rámci skupiny).
Celková struktura byla rozdělena obvyklým způsobem podle typu dochovaného archivního
materiálu:
I.

Listiny

II.

Úřední knihy

III.

Spisový materiál
III.a Registraturní pomůcky
III.b Spisy

IV.

Plány.

Všechny čtyři základní kategorie jsou dále strukturovány podle Kohnovy spisové normy (v
českém překladu) a v inventáři byly použity pouze ty její skupiny, které se ve zpracovávaném
fondu skutečně vyskytují.

2. Fyzický stav fondu
Fyzický stav fondu je dobrý, některé knihy jsou sice poškozeny, ale jedná se většinou
pouze o rozvolnění vazeb. Spisový materiál je většinou zachován velmi dobře, pouze s
občasným mechanickým poškozením myšmi či lámavostí papíru. Technické výkresy byly
všechny dlouhodobě nevhodně složeny, což zapříčinilo v kombinaci s lámavostí a křehkostí
papíru jejich trhavost.

3. Budoucí přírůstky
Fond farního úřadu v Tlumačově je majetkem římskokatolické církve, proto se jeho
doplňování či případná skartace předpokládají pouze z vlastního podnětu původce, nicméně
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se jedna o původce, který existuje v současnosti a má svou, byť nepříliš početnou, písemnou
agendu.

4. Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání
Archivní fondy, které je možné využít pro další výzkum, lze rozdělit do několika
skupin. První jsou dva fondy, které vznikly v souvislosti s farním úřadem a pravděpodobně
byly na faře i dlouhodobě uchovávány – jedná se o Kostelní konkurenční výbor Tlumačov
(1989–1950) a Čtenářský spolek Tlumačov (1870–1874). Oba jsou uloženy v SOkA Zlín,
jsou nepatrného rozsahu (první z nich má 0,11 bm, druhá pak jen 0,01 bm) a nebyly dosud
inventarizovány. Zatímco kostelní konkurence, tj. povinný příspěvek vybíraný od členů
konkrétní náboženské obce, byla na Moravě uzákoněna zákonem 11/1864 a všude vyvolala
vznik kostelních konkurenčních výborů, dohlížejících na výběr a správné využití příspěvků,
byl Čtenářský spolek záležitostí lokální.
Další skupinu tvoří nadřízené orgány církevní správy – kromě Arcibiskupství
Olomouc (1144 –1980) a Arcibiskupské konsistoře (1452–1973), to mohou být i další
instituce, například Arcidiecézní památková rada (1908–1953), která pravděpodobně mohla
rozhodovat i o novostavbě tlumačovského kostela. Všechny jmenované fondy jsou uloženy
v olomoucké pobočce Zemského archivu Opava, většina, až na posledně jmenovaný, je také
zpracována. Mostem mezi arcibiskupem a jeho úřady na straně jedné a tlumačovskou farností
na straně druhé, byl územně příslušný Děkanský úřad Napajedla (1800 – 1938), uložený
v SOkA Zlín, který tvoří 2,55 nezpracovaného materiálu.
Třetí skupina představuje světské instituce, s nimiž byla nucena duchovní správa
spolupracovat, především pak patronátní úřad nacházející se ve fondu Velkostatek Napajedla
(1603–1933), přístupném v Moravském zemském archivu v Brně. Za průzkum stojí
především Archiv městečka Tlumačova (1667–1945) případně Archiv obce Kvasice (1650–
45

1945) nacházející se opět ve správě SOkA Zlín, případně příslušné okresní a krajské správní
úřady.

IV. STRUČNÝ ROZBOR OBSAHU FONDU
Uspořádání fondu Farní úřad Tlumačov umožní zpřístupnění archiválií badatelům.
Tyto archiválie mají specifické informační hodnoty. Zakládací listina farnosti nejenže
zpravuje o tom, kdo a kdy faru založil a kdo z církevních řad její založení potvrdil, ale také o
tehdejších poměrech v církvi - nový farář musel být svou farností řádně ekonomicky zajištěn,
proto je v listině vtělen seznam jeho příjmů. Šlo jak o peníze v hotovosti, tak o desátky v
podobě ovsa a pšenice, které bude faráři ročně dávat městečko Tlumačov a přifařené vesnice
Kurovice a Záhlinice. Protože tyto dávky nebyly dle kanonickéh práva dostačující, doplácel
faráře v penězích a naturáliích i patron farnosti, tedy světská vrchnost. Její zpracování také
vypovídá o jedné z forem vyhotovení úředních listin ve druhé polovině 18. století, o formě
sešitu. Diplomatická a sfragistická hodnota listiny je také nezanedbatelná.176
Inventární seznamy kostela a jeho popisy vypovídají o změnách v jeho vybavení v
průběhu téměř století a půl: od počátku 19. století až po rok 1949. Jsou v nich zaneseny údaje
o skvostech v kostele, o typech osvětlení, o lavicích, mešních knihách, o lidech v něm
pohřbených, ale také o nevyhovujících prostorách kostela, o jeho stavu apod. Stejně tak
popisy fary a jejích majetků informují o hospodaření fary, o jejím vybavení a přestavbách a
úpravách.
Cenné informace se nalézají v obou pamětních knihách fary, ačkoliv jsou tyto vedeny
pouze v období nejstarším a nejmladším. První pamětní kniha177 faráře Hübnera obsahuje
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Zakládací
listina samostatné farnosti v Tlumačově, inv. č. 1.
177
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Pamětní
kniha tlumačovské farnosti, inv. č. 86.
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nejen seznam farářů v době, kdy ještě Tlumačov patřil pod faru v Kvasicích, ale také např. o
požadavcích na faráře, aby se vůbec mohl stát farářem samostatné farnosti. Naopak nová 178
pamětní kniha vedená od roku 1905 do roku 1942 je úžasným dokladem o životě ve farnosti, a
to nejen církevním, ale také kulturním. Lze v ní najít informace o tom, jaké byly výsledky
kanonických vizitací, jak se střídali kostelní pracovníci jako např. varhaníci, jaké se na kostele
i faře dělaly opravy a úpravy, kolik stály peněz i kdo je prováděl. Jsou zde nejen lokální
záznamy, pisatelé pamětní knihy zmiňují i úmrtí arcibiskupů či dokonce papeže, akce, které
se konaly na Velehradě či Hostýně apod. Záznamy o světských událostech ukazují např. jaký
vliv měly na obec a farnost obě světové války, jak probíhala návštěva prezidenta Beneše v
Tlumačově, ke které došlo nečekaně 18. června 1936 a to včetně fotografické dokumentace.
Pro genealogy z řad laických i odborných jsou cenné knihy ohlášek snoubenců z let
1817 až 1906179 z farnosti Tlumačov, ale také výkazy o vojenských sňatcích z farnosti
Napajedla.180
Téměř polovinu fondu tvoří knihy. Ty jsou ale často doplňovány spisovým
materiálem. Ten tvoří nejen výplně časových mezer v knihách, ale také samostatnou
dokumentaci o různých záležitostech farnosti - změnách v patronátu181, o daních jak farářů tak
kostela i fary, osobní spisy jednotlivých farářů a kooperátorů 182, doklady související s
předáními fary mezi jednotlivými faráři a administrátory a separační protokoly183 a další
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Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Pamětní
kniha tlumačovské farnosti od roku 1905, inv. č. 87.
179
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Knihy
ohlášek snoubenců, inv. č. 88-91.
180
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Statistický
výkaz vojenských osob narozených a oddaných ve farnosti Napajedla, inv. č. 286.
181
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Zpráva o
změně patronátního úřadu, inv. č.
182
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, inv. č.
270-278.
183
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, inv. č.
207-208.
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záležitosti. Ucelená řada ročních účtů kostela, fary a dalších fondů s nimi spojených ukazuje
na ekonomickou situaci farnosti.184
Zajímavé je rozsáhlý soubor nadačních listin185, z nichž nejstarší vznikla již 10 let po
založení farnosti. Jejich počet je značí jak velkou podporu církev u svých oveček měla a kolik
peněz a na jaké účely byli lidé schopni a ochotni odkázat, aby napomohli spáse své duše.
Obrovská agenda ohledně přestavby či novostavby kostela je ojedinělá nejen tím, jak
dlouho se o ní jednalo, ale i kolik na ní bylo vytvořeno návrhů, rozpočtů a plánů.186 Ty samy
osobě ukazují jak vytrvalost farníků i farářů, tak čistě pragmatickou stránku věci - teoretické
rozpočty na stavbu, byrokratický aparát monarchie i republiky, změnu ve výtvarném cítění v
průběhu doby. Ta se dá sledovat v plánech187 z let 1897, 1913, 1922 a dokonce i 1942.
Postupem času se představa nového kostela měnila nejen od jeho úplného zbourání k pouhé
přestavbě, ale také vizuálně. Ranější návrhy zachovávaly historičnost budovy, naopak nákresy
z roku 1942 jsou zcela moderní záležitostí.
Chaoticky dochovaná torza spisů v českém i německém jazyce z 18. století188 jsou
doklady o životě v okolí Tlumačova. Nacházejí se v nich časově blíže neurčené popisy map,
okolí Velehradu, korespondence s hejtmany ohledně daní, soupisy obyvatel obcí za účelem
dodávání stavebního materiálu atd.

184

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Vyřízení
ročních účtů vlastního jmění kostela, záduší, stavebního fondu, fondu kostelního stříbra a dalších nadací včetně
jmění farního obročí, inv. č. 160.
185
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951,, inv. č.
129-139.
186
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951,, inv. č.
187
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Plány na
přestavbu kostela v Tlumačově, inv. č. 347-375.
188
Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Torza
starých spisů v německém jazyce, inv. č. 284 a Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond
Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Torza starých spisů v českém jazyce, inv. č. 285.
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Nemalou hodnotu mají i vlastnoručně psané materiály faráře Petra Tesaře189 sbírané v
průběhu let v různých institucích, které sloužily jako základ pro jeho knihu „Tlumačov“.

189

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, fond Farní úřad Tlumačov 1742-1951, Materiály
Petra Tesaře k historii Tlumačova, inv. č. 288-298.
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I. Listiny
III. Jmění farního obročí
III.a Pozemky, výtahy z pozemkových knih, pozemkové archy
1.

III.a

Zakládací listina samostatné farnosti v Tlumačově

1755, květen

16., Holešov
František Antonín hrabě z Rottalu, majitel
panství Holešov, Bystřice, Napajedla, Prusenovice a Zborovice funduje se svolením olomouckého arcibiskupa Ferdinanda Julia kardinála
Troyera, samostatnou farnost v Tlumačově u
filiálního kostela svatého Martina kvasické farnosti. Připojena schvalovací doložka olomouckého arcibiskupa Ferdinanda Julia kardinála
Troyera (datovaná ve Vyškově 20. 5. 1755 a
záznam o intabulaci do zemských desek ze dne
3. 6. 1755.
Originál, papír, forma sešitu, 5 ff., velikost 23,5x35 cm,
něm., lat., pečeť vydavatele ze španělského vosku
doprovázená dvěma pečetěmi svědků a vosková pečeť
kardinála pod papírovým krytem.
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1

II. Knihy
I. Stavení
2.

I.a

I.a Farní kostel
Inventář kostela a beneficia a popis kostela a
fary v Tlumačově – koncept
(název na deskách: Inventarium welches lauth

1804

2

1804

3

1804

4

1806

5

Inventář kostela a beneficia a popis kostela a 1807
fary v Tlumačově včetně seznamu farářů a
přepisu nápisů na náhrobku a zvonech

6

Verordnung des Höchwürdig FürstErzbischöfflichen
Amtes dato 6ten Hornung 1804 nach dem
vorgeschriebenen Formular von mir Emtz Geferdigen
aufgenommen wurde, und zwar die Tlumatschauer
Kirche, Pfründe und das Wohngebäude betreffend.)
něm., 24x38 cm, svázané listy, zachovalá

3.

I.a

Inventář kostela a beneficia a popis kostela a fary
v Tlumačově – originál
(název na deskách: Kirchen-Inventarium im Markte
Tlumatschau, welches auf hohe Verordnung des
Höchlöblichen Gubernium und des CardinalErzbischöfflichen Amtes den 28. September 1804
Vermög der ergangenen Instruktion von mir EndesUnterzeichneten aufgenommen wurde, wie folget)
něm., 24x38 cm, svázané listy, zachovalá

4.

I.a

Inventář kostela a beneficia a popis kostela a
fary v Tlumačově – opis
(název na deskách: Kirchen-Inventarium im Markte
Tlumatschau, welches auf hohe Verordnung des
Höchlöblichen Gubernium und das CardinalErzbischöfflichen Amtes den 28. September 1804
vermög der ergangenen Instruktion von mir EndesUnterzeichneten aufgenommen wurde, wie folget)
něm., 42x26 cm, svázané listy, zachovalá

5.

I.a

Inventář kostela a beneficia a popis kostela a
fary v Tlumačově
(název na deskách: Kirchen-Inventarium im Markte
Tlumatschau, welches auf hohe Verordnung des
Höchlöblichen Guberniums und des Cardinal
Erzbischöfflichen Amtes vermög der allgemeinen
ergangenen Instruktion von mir Endes-Unterzeichneten
ist aufgenommen worden)
něm., 23,5x37 cm, svázané listy, zachovalá

6.

I.a

(název na deskách: Inventarium der Kirche der Pfründe
und der geistlichen Gebaude bei der Pfarrei in
Tlumatschau im Jahr 1807)
něm., 23,5x37 cm, svázané listy, zachovalá

7.

I.a

Inventář kostela v Tlumačově

1875-1927

(název na deskách: Inventář farního kostela sv. biskupa
Martina v Tlumačově)
čes., 27x40 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá
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7

8.

I.a

Popis kostela, fary, dvora a hospodářských 1884-1905
budov v Tlumačově

8

(název na tit. listu: Inventář kostela a fary v Tlumačově
pod patronátem p. Aristida Baltazzi počínající rokem
1884)
čes., 21,5x34 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

9.

I.a

Popis kostela, fary, dvora, hospodářských 1947
budov a farních pozemků v Tlumačově

9

(název na deskách: Inventář kostela a fary v Tlumačově
pod patronátem fy. Baťa, národní podnik ve Zlíně
počátkem roku 1947)
čes., 26,5x42 cm, bez desek, poškozená-pokrčená,
roztržená

10.

I.a

Popis kostela, fary, dvora, hospodářských 1949
budov a farních kapitálů v Tlumačově

10

(název na prvním listu: Seznam movitého jmění kostela a
fary v Tlumačově pod patronátem n. p. Svit
v Gottwaldově nyní ČSSL n.p. ředitelství les. závodu v
Kroměříži)
čes., 21x30cm, jednotlivé listy, poškozená-pokrčená,
roztržená

II. Kostelní jmění
11.

II.c

II.c Knihy kostelních účtů
Kniha ročních účtů a inventářů kostela v
Tlumačově

1742-1829

11

1830-1874

12

1874-1905

13

1905-1918

14

1919-1931

15

(název na deskách: I. Kniha počztúw Chramu Panie
Tlumačzowſkýho a Inwentař od 1742 až 1829)
čes., něm., lat., 23,5x33 cm, kožená vazba zdobená
slepotiskem, dvě tkanice na zavázání, poškozenáuvolněný hřbet

12.

II.c

Kniha ročních účtů a inventářů kostela
v Tlumačově
(název na deskách: II. Kirchenrechnungsbuch für
Tlumatſchau. II. 1830-1874)
něm., čes., 25,5x39 cm, vazba papírová s koženým
hřbetem a rohy, zachovalá

13.

II.c

Kniha ročních účtů kostela v Tlumačově
(název na deskách: III. Účetní kniha farního kostela sv.
biskupa Martina v Tlumačově od r. 1875-1904)
čes., 27x39 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá

14.

II.c

Kniha ročních účtů kostela v Tlumačově
(název na deskách: KNIHA ÚČTŮ KOSTELA
FARNÍHO V TLUMAČOVĚ 1905-1918)
čes., 26x40 cm, látková vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá

15.

II.c

Kniha ročních účtů kostela v Tlumačově
(název na deskách: Kostelní účty farního kostela v
Tlumačově 1919-1931.)
čes., 26x40 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, poškozená-rozvolněná vazba
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16.

II.c

Kniha ročních účtů kostela v Tlumačově

1932-1951

16

1851-1860

17

1870-1879

18

Kniha kapitálů a úroků
Kniha kapitálů a úroků kostela, záduší a dalších 1851-1855
nadací spojených s farním obročím a
chudinským ústavem v Tlumačově

19

(název na deskách: Kniha účtů farního kostela v
Tlumačově 1932-1951)
čes., 26,5x42 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

II.e Knihy kapitálů a úroků
Tabelární přehled kapitálů
17.

II.e

Tabelární přehled kapitálů kostela, záduší a
dalších nadací spojených s farním obročím a
chudinským ústavem v Tlumačově
(název na prvním listu: Kirchen-und Armen-Instituts
Capitalien-Vormerkbuch bei der Pfarrkirche sub titulo
Sancti Martini Episcopi et Confesoris zu Tlumatschau)
něm., 22,5x37 cm, papírová vazba, zachovalá

18.

II.e

Tabelární přehled kapitálů kostela, záduší a
dalších nadací spojených s farním obročím a
chudinským ústavem v Tlumačově
(název na deskách: Capitalien-Vormerksbuch der
Pfarrkirche und des Armeninstituts zu Tlumatschau)
něm., 22,5x37 cm sešité listy, zachovalá

19.

II.e

(název na prvním listu: Interessen Verzeichniss bei der
Pfarre zu Tlumatschau)
něm., 22,5x37 cm, papírová vazba, zachovalá

20.

II.e

Kniha kapitálů a úroků kostela, záduší a dalších 1855-1861
nadací spojených s farním obročím a
chudinským ústavem v Tlumačově

20

něm., 25x40 cm, sešité listy, zachovalá

21.

II.e

Kniha kapitálů a úroků kostela, záduší a dalších 1862-1875
nadací spojených s farním obročím a
chudinským ústavem v Tlumačově

21

(název na deskách: Zápisní kniha úroků z kapitálů
kostelních a ústavu pro chudé patřících)
čes., 21,5x34,5 cm, sešité listy, zachovalá

22.

II.e

Kniha kapitálů a úroků kostela, záduší a dalších 1875-1881
nadací spojených s farním obročím
v Tlumačově
(název na deskách: Interessen-Buch)
něm., 25x40 cm, sešité listy, zachovalá
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22

23.

II.e

Kniha kapitálů a úroků kostela, záduší, fondu
1882-1895
na stavbu nového kostela a dalších nadací
spojených s farním obročím v Tlumačově (název

23

na deskách: Hlavní kniha o všech fondech při far[ním]
chrámu P[áně] S[vatého] Martina v Tlumačově.- co do
kapitálů a vyplývajících z nich úroků.)
čes., 26x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

24.

II.e

Kniha kapitálů a úroků kostela, záduší, fondu
na stavbu nového kostela a dalších nadací
spojených s farním obročím v Tlumačově

1897-1915

24

1898-1905

25

1898-1949

26

1831

27

1832

28

1833

29

1834

30

1835

31

1836

32

(název na deskách: Kniha kapitálu a z nich plynoucích
úroků všech fondů při far[ním] chrámu Páně
v Tlumačově)
čes., 25,5x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

25.

II.e

Kniha kapitálů kostela, záduší, fondu na stavbu
nového kostela a dalších nadací spojených
s farním obročím v Tlumačově
(název na deskách: Záznam kapitálů chrámu Páně v
Tlumačově.)
čes., 26x40 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

26.

II.e

Kniha kapitálů kostela, záduší, fondu na stavbu
nového kostela a dalších nadací spojených
s farním obročím v Tlumačově
(název na deskách: Zaznam kapitalu chrámu Páně
v Tlumačově)
čes., 25,5x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

27.

II.f

II.f Pokladní deníky
Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1831)
něm., 23,5x39 cm, bez desek, zachovalá

28.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1832)
něm., 23,5x36,5 cm, bez desek, zachovalá

29.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1833)
něm., 23,5x37 cm, bez desek, zachovalá

30.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1834)
něm., 23x37 cm, bez desek, zachovalá

31.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1835)
něm., 23x37 cm, bez desek, zachovalá

32.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1836)
něm., 24x37 cm, bez desek, zachovalá
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33.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově

1838

33

1841-1850

34

1860-1877

35

1880-1889

36

1890-1916

37

1917-1951

38

II.g Záznamy příjmů z ofěry a kostelního zvonečku
Výkaz příjmů za světlo a do zvonečku kostela
1885-1916
v Tlumačově

39

(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1838)
něm., 25x39 cm, bez desek, zachovalá

34.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bey der Pfarrkirche
zu Tlumatschau für der Jahre 1841 -1850)
něm., 28x45 cm, bez desek, zachovalá

35.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na prvním listu: Casſa-Journal bei der Pfarrkirche
zu Tlumatschau)
něm., čes., 25,5x38 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem, poškozená-rozvolněná vazba

36.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově včetně
dílčích fondů a nadací
(název na deskách: Deník o všech fondech při far.
chrámu v Tlumačově)
čes., 26,5x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem,
poškozená-rozvolněná vazba

37.

II.f

Pokladní deník kostela v Tlumačově
(název na deskách: Deník vlastního jmění kostelního
v Tlumačově)
čes., 26x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, poškozená-rozvolněná vazba

38.

II.f

Pokladní deník kostela a fondů na stavbu
nového kostela v Tlumačově
(název na deskách: Pokladniční deník (perem dopsáno:
A.) Vlastní jmění. B.) Jmění na stavbu kostela.)
čes., 25,5x39,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

39.

II.g

(název na titulním listu: Záznamy příspěvků pro kostel
od farníků A) za drobné světlo B) ze zvonečku)
čes., 15,5x34 cm, látková vazba, zachovalá

III. Jmění farního obročí
40.

III.b

III.b Protokoly a smlouvy o pronájmu, záznamy o vzdělání půdy
Deník výsevu, sklizně a výmlatu a výkaz
1890-1915
40
farních krav i plemenných sviní
(název na deskách: Obdělání a výnos pole a luk i
vepřového a hovězího dobytka při faře Tlumačovské)
čes., 26,5x41 cm, papírová vazba, poškozená-rozedraný
hřbet

IV. Nadace
41.

IV.a

IV.a Zákonná norma
Předpisy pro evidenci, persolvování a redukci
nadací v rámci olomoucké arcidiecéze

1859

41

(1765)18561899

42

(název na deskách: Normae legales)
lat., něm., 23,5x35 cm, papírová vazba, zachovalá

42.

IV.b

IV.b Všeobecná kniha o nadacích
Kniha opisů nadačních listin
(název na deskách: Liber fundationum I.)
čes., lat., něm., 25x40 cm, papírová vazba s koženým
hřbetem a rohy, dva páry tkanic na zavazování,
zachovalá
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43.

IV.b

Kniha opisů nadačních listin

1866-1949

43

IV.d Výkazy o persolvování nadačních povinností
Persoluční kniha
1885-1918

44

(název na deskách: Liber fundationum II.)
čes., 29x45 cm, papírová vazba s koženým hřbetem,
poškozená-potrhaná vazba

44.

IV.d

(název na deskách: Missae fundatae persolutae)
čes., 25,5x39,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

45.

IV.d

Persoluční kniha

1882-1889

45

(1765)18521858

46

(1765)18701879

47

(1765) 1872

48

1871-1898

49

1898-1899

50

V.d Pořad bohoslužeb, pobožností, knihy ohlášek
Knihy ohlášek bohoslužeb
Kniha ohlášek bohoslužeb
1823-1826

51

(název na deskách: Seznam o řádném odsloužení
fundačních mší sv. při farním chrámu Páně sv. Martina v
Tlumačově od roku 1882 až incl[usive] 1889)
čes., 21,5x34,5 cm, papírová vazba, zachovalá

46.

IV.f

IV.f Tabelární přehled nadací
Tabelární přehled nadací
(název na deskách: Stiftungs-Repartitions-Tabelle; na tit.
listu: Tabella fundationum Ecclesiae paroch[ialis] sub
titulo s. Martini Ep[iscopi] Tlumatschovii)
lat., 22x35 cm, papírová vazba, zachovalá

47.

IV.f

Tabelární přehled nadací
(název na prvním listu: Převozovací a rozvrhovací výkaz
o nadáních na skutky milosrdné při farním kostele v
______ roku 1870)
čes., 25,5x40 cm, svázané listy, poškozená-otrhaná a
zahnědlá

48.

IV.f

Tabelární přehled nadací spojený s jejich
redukcí
(název na prvním listu: Provozovací a rozvrhovací výkaz
o nadáních na skutky milosrdné při farním kostele v
Tlumačově roku 1871/a)
čes., lat., 25,5x40 cm, svázané listy, poškozená-otrhaná a
pokrčená

49.

IV.f

Tabelární přehled nadací
(název na prvním listu: Provozovací a rozvrhovací výkaz
o nadáních na skutky milosrdné při farním kostele v
Tlumačově roku 1871/b)
čes., 25,5x40 cm, svázané listy, poškozená- pokrčená

50.

IV.f

Tabelární přehled nadací spojený s jejich
redukcí
(název na prvním listu: Soupis zbožných a dobročinných
nadací při farním kostele v Tlumačově od roku 1899)
čes., 26x40,5 cm, svázané listy, poškozená-mechanické
poškození myšmi

V. Duchovní správa
51.

V.d

(název na prvním listu: Libellus Promulgationum ex
ambona factarum in Ecclesia parochiali Tlumaczoviensi)
čes., lat., 18,5x22,5 cm, svázané listy, zachovalá

52.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb

1826-1828

čes., lat., 20,5x25 cm, svázané listy, zachovalá
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52

53.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb

1829-1831

53

1831-1834

54

1835-1838

55

1838-1840

56

1840-1843

57

1843-1845

58

1846-1849

59

1849-1851

60

1851-1856
1852-1858

61

1857-1868
1859-1868

62

1869-1892
1869-1892

63

1893-1916
1893-1918

64

1916-1926

65

(název na prvním listu: Libellus Promulgandorum ab
Anno 1829-[1]830)
čes., lat., 18,5x24 cm, bez vazby, zachovalá

54.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
čes., lat., 19,5x23,5 cm, svázané listy, zachovalá

55.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
čes., lat., 18,5x24 cm, svázané listy, poškozenámechanické poškození

56.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
(název na prvním listu: Liber Promulgandorum in
Eccleſia Tlumatschovicenſi)
čes., lat., 19x24 cm, svázané listy, zachovalá

57.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
(název na prvním listu: Liber Promulgandorum in
Eccleſia Tlumatschovicenſi)
čes., lat., 19x23 cm, svázané listy, zachovalá

58.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
(název na prvním listu: Liber Promulgandorum in
eccleſia Tlumatschovicenſi)
čes., lat., 19x23 cm, svázané listy, zachovalá

59.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
(název na prvním listu: Liber Promulgandorum in
eccleſia Tlumatschovicenſi)
čes., lat., 19x23 cm, svázané listy, zachovalá

60.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
(název na prvním listu: Promulganda in ecclesia
Tlumatschoviensi)
čes., lat., 18,5x22 cm, svázané listy, zachovalá

61.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
Persoluční kniha
(název na deskách: Pořádek služeb Božích)
čes., lat., 19,5x23,5 cm, papírová vazba s koženým
hřbetem a rohy, zachovalá

62.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
Persoluční kniha
(název na deskách: Pořádek služeb Božích)
čes., 19,5x23,5 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, tkanice na zavázání, zachovalá

63.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
Persoluční kniha
(název na deskách: Pořádek služeb Božích 1869-1892),
vložen tabelární přehled nadací
čes., lat., 23,5x27,5 cm, papírová vazba s koženým
hřbetem a rohy, poškozená-rozvolněná vazba

64.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
Persoluční kniha
(název na deskách: Pořádek služeb Božích při farním
chrámu Páně v Tlumačově)
čes., lat., 25x29 cm, papírová vazba s koženým hřbetem
a rohy, zachovalá

65.

V.d

Kniha ohlášek bohoslužeb
(název na deskách: Pořad služeb Božích)
čes., 24x30 cm, látková vazba s koženým hřbetem a
rohy, poškozená-rozvolněná vazba

Funkční knihy
57

66.

V.d

Funkční kniha

1884-1889

66

1890-1900

67

1901-1908

68

1909-1915

69

1915-1918

70

1899-1907

71

1907-1909

72

(1755) 1914

73

1915-1919

74

(název na deskách: I. Ordo divin[orum] 1884-1889)
čes., 26x40 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem,
poškozená-rozvolněná vazba

67.

V.d

Funkční kniha
(název na deskách II. Ordo divinorum Tlumačov ab anno
1890 usque 1900)
čes., lat., 26x40,5 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem a rohy, zachovalá

68.

V.d

Funkční kniha
(název na deskách III. Ordo divinor[um] Tlumačov ab
anno 1901 asq[ue] ad 1908)
čes., 25,5x40 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

69.

V.d

Funkční kniha
(název na deskách: IV. Ordo divinorum Tlumačov
1909-1915)
čes., 23x35 cm, látková vazba, poškozená-rozvolněná
vazba

70.

V.d

Funkční kniha
(název na deskách: V. Ordo divinorum Tlumačov)
čes., lat., 22x34,5 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem a rohy, zachovalá

71.

V.g

V.g Vyučování náboženství
Kniha školních katechesí
(název na deskách: Diarium perem připsáno: Katechesí
V. tř. obecné školy v Tlumačově), vloženo Slovo o
zavedení nového katechismu 1899
čes., 21,5x34 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, poškozená-utržený hřbet

72.

V.g

Kniha školních katechesí
(název na deskách: Diarium VI. tř. obecné školy
v Tlumačově)
čes., 21,5x34 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

73.

V.h

V.h Výkaz duchovních prací
Statistické informace o křtech, svatbách,
pohřbech a od roku 1837 též o kázáních,
katechesích a dalších apoštolských pracích
vypsané z farních matrik a dalších pramenů
(název na deskách: I. Tabella laborum apostol[icorum]
Tlumačov), vložen výkaz apoštolských prací za léta
1874-1905 a potvrzení o požehnání kalicha 1905
čes., lat., 26x39,5 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem a rohy, poškozená-rozvolněná vazba

74.

V.h

Statistické informace o křtech, svatbách,
pohřbech, kázáních, katechesích a dalších
apoštolských pracích
(název na deskách: II. Tabella laborum Tlumačov)
čes., lat., 24,5x39,5, papírová vazba s látkovým hřbetem,
zachovalá

V.i Soupis duší
58

75.

V.i

Statistické informace o křtech, pohřbech (od
roku 1872 též o počtu domů, katolíků a
nekatolíků, školních dětí) vypsané z farních
matrik a dalších pramenů

(1656) 19121920

75

1852

76

1853

77

1836-1837

78

1838

79

1841

80

1842

81

1859-1887

82

1890-1903

83

1904-1917

84

1917-1951

85

(název na deskách: Status animarum Tlumačov), vloženy
statistické údaje o farnosti za léta 1882-1905 a 19151918 a výkaz apoštolských prací za léta 1916-1918
lat., 26x39,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

76.

V.k

V.k Štolové knihy a knihy intencí
Intenční knihy
Intenční kniha
(název na deskách: Liber Miss[arum] Intentionum
acceptarum nec non persolutarum anno [1]852)
lat., 24x38,5 cm, papírová vazba, zachovalá

77.

V.k

Intenční kniha
(název na deskách: Stipendia accepta et persoluta anno
[1]853)
lat., 24x38,5 cm, papírová vazba, zachovalá

78.

V.k

Štolové rejstříky
Štolový rejstřík
(název na prvním listu: Stolaregister 1836-1837)
něm., 22x35 cm, svázané listy, zachovalá

79.

V.k

Štolový rejstřík
(název na prvním listu: Stolaregister 1838)
něm., 22x35 cm, svázané listy, zachovalá

80.

V.k

Štolový rejstřík
(název na prvním listu: Stolaregiſter für das Jahr [1]841)
něm., 23x37,5 cm, svázané listy, zachovalá

81.

V.k

Štolový rejstřík
(název na prvním listu: Stolaregiſter für das Jahr [1]842)
něm., 25x38,5 cm, svázané listy, zachovalá

82.

V.k

Štolový rejstřík
(název na prvním listu: Stola-Register bei der Pfarrkirche
zu Tlumatschau), vložen předpis štolových poplatků ve
farnosti
čes., něm., 24,5x38 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem, poškozená-rozvolněná vazba

83.

V.k

Štolový rejstřík
(název na deskách: Consignatio ec[clesiasticae] stolae)
čes., lat., 25,5x39,5 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem a rohy, zachovalá

84.

V.k

Štolový rejstřík
(název na deskách: Consignatio stolae)
čes., 25,5x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

85.

V.k

Štolový rejstřík
(název na deskách: Consignatio Stolae)
čes., 25,5x40 cm, látková vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá

VI. Výkaz personálií při duchovní správě
VI.i Pamětní knihy
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86.

VIi

Pamětní kniha tlumačovské farnosti
(Název na deskách: VERA NOTITIA DE ORTU ET
PROGREſSU PAROCHIÆ TLUMACZOVIENSIS)
obsahuje především opisy zakládacích listin, poznámky
o kostele a patronátním právu, seznam farářů
v Kvasicích i v Tlumačově, příjmy farářů z jednotlivých
vesnic, příspěvky na kostel od Tlumačova, Záhlinic a
Kurovic
vloženo rozhodnutí konzistoře z 22. 3. 1763 týkající se
úpravy příjmů mezi farářem v Hulíně a farářem v
Tlumačově
čes., lat., něm., 22x33 cm, kožená vazba se dvěma páry
tkanic na zavázání, zachovalá

87.

VIi

Pamětní kniha tlumačovské farnosti

[1583]17561770

86

1905-1942

87

1817-1841

88

1841-1850

89

1851-1869

90

1870-1906

91

1807-1856

92

1856-1939

93

obsahuje opis nařízení arcibiskupa Theodora Kohna
ohledně vedení pamětních knih a analistické záznamy
z let 1905 - 1942
vlepeny fotografie
čes., 28x37,5 cm, látková vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá

VII. Doklady a přílohy k oddavkové matrice
88.

89.

90.

91.

VII.
a

VII.a Ohláškové knihy snoubenců
Kniha ohlášek snoubenců
(název na prvním listu: Ehe Verkündigungen bey der
Tlumatschauer Pfarr-Kirche)
čes., lat., 20x24 cm, svázané listy, zachovalá

VII.
a

Kniha ohlášek snoubenců

VII.
a

Kniha ohlášek snoubenců

VII.
a

Kniha ohlášek snoubenců

(název na deskách: Liber Promulgationum)
čes., 21x25 cm, papírová vazba, tkanice na zavázání,
poškozená-rozvolněná vazba
(název na prvním listu Ohlášky ženichů)
čes., 19,5x24 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá
(název na prvním listu Ohlášky snoub[enců] Tlumačov
1970-1906)
čes., 22,5x28 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, poškozená-mechanické poškození

IX. Farní ústav chudinský
92.

IX.a

IX.a Účetní knihy chudinského ústavu
Roční účet chudinského ústavu
(název na deskách: Rechnungsbuch Tlumatschauer
Armen Institut betröfend)
něm., 24x36,5 cm, papírová vazba s koženým hřbetem a
rohy, zachovalá

93.

IX.a

Roční účet chudinského ústavu včetně nadace
Petra Tesaře pro chudé
(název na deskách: Rechnungsbuch des Armen-Instituts
zu Tlumatschau a Kniha účtů chudinského ústavu a
nadace P. Petra Tesaře 1856-1939)
čes., něm., 26x39,5 cm, papírová vazba s koženým
hřbetem a rohy, poškozená-rozvolněná vazba
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94.

IX.a

Roční účet chudinského ústavu včetně nadace
Petra Tesaře pro chudé

1940-1950

94

1849-1851

95

1852-1859

96

1859-1881

97

1890-1928

98

1929-1951

99

(název na deskách: Kostelní účty chudinské a nadace P.
Petra Tesaře)
čes., 23x42 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

95.

IX.b

IX.b Pokladní deníky chudinského ústavu
Pokladní deník chudinského ústavu
(název na deskách: Deník pokladniční chudinského
ústavu1849-1851)
něm., 26x41 cm, papírová vazba, zachovalá

96.

IX.b

Pokladní deník chudinského ústavu
(název na deskách: Cassa Journal bei dem ArmenInstituts-Fonde zu Tlumatschau für das Jahr [1852]-[59])
něm., 25x40 cm, papírová vazba, poškozená-uvolněné
listy

97.

IX.b

Pokladní deník chudinského ústavu
(název na deskách: Deník chudinského ústavu
čes., něm., 25x38 cm, papírová vazba s látkovým
hřbetem, poškozená-rozvolněná vazba

98.

IX.b

Pokladní deník chudinského ústavu včetně
nadace Petra Tesaře pro chudé
(název na deskách: Denník ústavu chudých a chudinské
nadace faráře P. Tesaře (1890-1928))
čes. 25,5x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, poškozená-rozvolněná vazba

99.

IX.b

Pokladní deník chudinského ústavu včetně
nadace Petra Tesaře pro chudé
(název na deskách: Denník farního • chudinského ústavu
od r. 1929- • chudinské nadace P. Petra Tesaře od r.
1929-)
čes., 26,5x41 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá
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III. Spisový materiál
III.1 Registraturní pomůcky
V. Duchovní správa
100.

V.n

V.n Jednací protokoly
Jednací protokol

1849-1860

100

1861-1876

101

1876-1886

102

1887-1898

103

1899-1906

104

1906-1914

105

1914-1921

106

1922-1929

107

1930-1940

108

(název na deskách: Gestions Protokoll bei der Pfarre
Tlumatschau)
něm., 22x36 cm, papírová vazba, zachovalá

101.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Gestions Protokoll bei der Pfarre
Tlumatschau)
něm., 22x36 cm, papírová vazba, poškozená-mechanické
poškození

102.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol farního úřadu v
Tlumačově od roku 1876-1886)
čes., 26x40 cm, papírová vazba, poškozená-mechanické
poškození

103.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol 1887-1898)
čes., 26x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

104.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol 1899-1906)
čes., 25,5x39,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, poškozená-utržený hřbet

105.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol), vložena
korespondence
čes., 26x40cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

106.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol)
čes., 25,5x40,5 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

107.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol 1922-)
čes., 25,5x40 cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá

108.

V.n

Jednací protokol
(název na deskách: Správní protokol)
čes., 26,5x42cm, papírová vazba s látkovým hřbetem a
rohy, zachovalá
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III.2 Spisy
I. Stavení
109.

I.a

110.

I.a

111.

I.a

112.

I.a

113.

I.a

114.

I.a

115.

I.a

116.

I.a

117.

I.a

118.

I.a

119.

I.a

120.

I.a

121.

I.a

I.a Farní kostel
Žádost kvasického faráře Jana Kotlaříka na
biskupskou konzistoř o právo použít 100 zl
z majetku filiálního kostela v Tlumačově na
stavbu varhan
Žádosti různých kvasických a tlumačovských
farářů na (arci)biskupskou konzistoř týkající se
schválení využití kostelních peněz ve prospěch
oprav, pořízení nových bohoslužebných oděvů
a také varhan v kostele v Tlumačově a jejich
vyřízení
Inventář precios, parament a knih ve farním
kostele v Tlumačově a filiálním kostele
v Kurovicích
Smlouva (originál) tlumačovského faráře
Rudolfa Karla Bezděckého s hodinářem
Filipem Winklerem z Morkovic na zhotovení
hodin na věži kostela sv. Martina v Tlumačově
vč. dokladu o zaplacení práce
Opis listiny o dohodě mezi obcí Tlumačov a
tamním farářem Rudolfem Karlem Bezděckým
o pořízení hodin na věž kostela sv. Martina v
Tlumačově
Inventář zařízení, vč. precios, parament a knih
ve farním kostele v Tlumačově
Inventář zařízení, vč. precios, parament a knih
ve farním kostele v Tlumačově
Inventář zařízení, vč. precios, parament a knih
ve farním kostele v Tlumačově
Inventář zařízení, vč. precios, parament a knih
ve farním kostele v Tlumačově
Inventář zařízení, vč. precios, parament a knih
ve farním kostele v Tlumačově
Opis nařízení konzistoře (vydané na zákl.
nařízení moravskoslezského gubernia)
obsahující pravidla pro inventarizaci kostela a
fary a vedení farního archivu
List správce panství Napajedla Johana Svobody
týkající se příjmů kostela a jeho majetků jako
podklad pro vytvoření inventáře z roku 1804
Spisy týkající se oprav kostela v Tlumačově
(předsíně k sakristii, krovů kostela,
vchodových dveří, zařízení stupňů k hlavnímu
oltáři): koncepty dopisů arcibiskupské
konzistoři a odpověď, žádost o povolení
patronátního úřadu, rozpočty, výkaz kostelního
jmění
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1732

109

1755-1782

109

[1770-1792]

109

1776-1777

109

1777

109

1803

109

1836

109

1838

109

1843

109

1854

109

1804

109

1804

109

1839

109

122.

I.a

123.

I.a

124.

I.a

125.

I.a

126.
127.
128.

I.a
I.a
I.a

129.

I.a

130.

I.a

131.

I.a

132.

I.a

133.

I.a

134.

I.a

Žádosti na patronátní úřad ohledně nutných
drobných úprav – oprav střechy kostela a fary,
vybílení kostela a jejich vyřízení
Spisy týkající se věže poškozené bleskem a
opravy varhan: korespondence s patronátním
úřadem, rozpočty na opravu věže (stavitel H.
Schleps) i varhan (varhanáři Josef Hauke
z Uherského Hradiště a Anton Hanáčik ze
Zlína), vyúčtování
Spisy týkající se kostelní věže poškozené bouří:
korespondence a patronátním úřadem a
arcibiskupskou konzistoří o opravě věže, výtah
z účtů kostela, rozpočet, účet
Spisy týkající se přestavby přístavku na
uchovávání kostelních parament: žádost na
arcibiskupskou konzistoř a její vyřízení,
korespondence s patronátním úřadem,
korespondence s městským úřadem, rozpočet a
plánek – půdorys, nákres fasády, řez
(signováno Holešov 16. 6. 1899, 39x49 cm,
podpis nečitelný, bez měřítka, kolorovaná
perokresba)
Oprava schodiště na kůr kostela
Povolení k rozšíření kostela od krajského úřadu
Spisy týkající se řešení nedostatečné kapacity
stávajícího tlumačovského kostela:
korespondence s arcibiskupskou konzistoří,
koncepty listů určených olomouckému
arcibiskupu, císaři, zpovědníku císařovny,
patronátnímu úřadu, obecním výborům města
Tlumačova a vesnic Záhlinic a Kurovic
Výkazy kostelního jmění určeného na
novostavbu kostela v Tlumačově
Nový kostel, původní uspořádání faráře Petra
Tesaře, fáze 1.
Nový kostel, původní uspořádání faráře Petra
Tesaře, fáze 2.
Nový kostel, původní uspořádání faráře Petra
Tesaře, fáze 3.
Nový kostel, původní uspořádání faráře Petra
Tesaře, fáze 4.
Rozpočet novostavby kostela v Tlumačově od
architekta Ludwiga Hoheneggera z Vídně
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1860-1868

109

1879-1884

109

1890

109

1900

109

1942
1844
1857-1884

109
109
109

1875-1913

109

1886-1898

109

1907-1908

109

1908-1909

109

1908-1911

109

1897

109

135.

I.a

136.

I.a

137.

I.a

138.

I.a

139.

I.a

Spisy týkající se novostavby kostela
v Tlumačově a systematizování místa
kooperátora, konvolut A: korespondence
s arcibiskupskou konzistoří, arcibiskupem, c. k.
okresním hejtmanstvím v Uherském Hradišti,
c. k. moravským místodržitelstvím Brno,
zemským výborem, patronátním úřadem,
vídeňskými ministerstvy, opis protokolů ze
schůzí kostelního výboru, opis protokolu ze
zasedání městské rady, výkazy kostelního
jmění, korespondence s budoucím
arcibiskupem Stojanem, včetně náčrtu
původního kostela (nesignovaná, s.d., patrně P.
Petr Tesař, 1:100, 21x34 cm, perokresba,
okraje potrhány)
Spisy týkající se novostavby kostela
v Tlumačově a systematizování místa
kooperátora, konvolut B: korespondence
s arcibiskupskou konzistoří, arcibiskupem, c. k.
okresním hejtmanstvím v Uherském Hradišti,
c. k. moravským místodržitelstvím Brno,
zemským výborem, patronátním úřadem,
vídeňskými ministerstvy, opis protokolů ze
schůzí kostelního výboru, opis protokolu ze
zasedání městské rady, výkazy kostelního
jmění, korespondence s budoucím
arcibiskupem Stojanem, včetně náčrtu
původního kostela (nesignovaná, s.d., patrně P.
Petr Tesař, 1:100, 21x34 cm, perokresba,
okraje potrhány)
Starší (20. 4.) a mladší (30. 4.) rozpočet výloh
na novostavbu chrámu Páně v Tlumačově
firmy Leodegar Slovák, městský stavitel
v Kroměříži ze dne 20. 4. 1898
Opis revize rozpočtu na novostavbu kostela
v Tlumačově schválené c. k. místodržitelstvím
pro pozemní stavby, podepsán Vladimír
Fischer, přiloženy formuláře pro zadání prací
Rozpočet na přestavbu kostela v Tlumačově od
firmy Jan Hublík, stavitel z Olomouce:
korespondence, návrh rozpočtu, výtah
materiálu pro zednické práce
I.b Filiální kostel
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1912-1917

109

1897-1914

109

1898

110

1913

110

1922

110

110

140.

I.b

141.
142.

I.c

143.

I.c

144.

I.d

145.

I.d

146.

I.e

Žádosti různých tlumačovských farářů
1760-1779
na (arci)biskupskou konzistoř týkající schválení
využití kostelních peněz ve prospěch oprav ve
filiálním kostele v Kurovicích a jejich vyřízení

110

I.c Hřbitov
Spisy týkající se hřbitova: fakulta
arcibiskupské konzistoře tlumačovskému
faráři: k požehnání hřbitova, revers
představenstva městečka Tlumačova týkající se
správy hřbitova a pohřbů na něm vystavený
katolické duchovní správě, korespondence s c.
k. okresním hejtmanstvím v Uherském Hradišti
– ohledně pohřbení mrtvoly neznámého muže
přejetého vlakem, normálie týkající se zápisů
hřbitovů do pozemkových knih, výpis
z pozemkové knihy
Spisy týkající se hřbitova: hřbitovní řád,
koncept dopisu arcibiskupské konzistoři
týkající se sporů o vedení hřbitova a odpovědi
konzistoře a poznámky z pozemkové knihy
týkající se vlastnictví hřbitova v Tlumačově
I.d Kříže, křížová cesta, sochy, obrazy
Žádosti na patronátní úřad a arcibiskupskou
konzistoř ohledně schválení výdajů na opravy a
další potřeby (pořízení a opravy
bohoslužebných nádob a rouch, oprava varhan,
pořízení Božího hrobu, pořízení koberců)
tlumačovského kostela
Spisy týkající se pořízení varhan do kostela
v Tlumačově: smlouva obce s vídeňským
varhanářem Christopherem Erlerem,
korespondence s ním, návrh dispozice varhan,
rozpočet, účty za stavbu varhan, potvrzení o
zaplacení všech prací
I.e Farní a hospodářská stavení
Spisy týkající se oprav střech hospodářských
stavení: žádost na arcibiskupskou konzistoř,
povolení od arcibiskupské konzistoře a
patronátního úřadu, rozpočet, výkaz majetku
fary

1857-1878

110
110

1901-1941

110

1811-1890

110
110

1852

110

1849

110
110
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147.

I.e

148.

I.e

149.

I.e

150.

I.e

151.

I.e

152.

I.e

153.

I.e

Reverzy na udržování soch a křížů v obvodu
tlumačovské farnosti (tj. kříže na hřbitově,
kamenný kříž u silnice věnovaný od Josefa a
Kateřiny Válkových, socha Panny Marie na
náměstí fundovaná Josefem Válkem, kamenný
kříž u mlýna fundovaný Josefem Válkem) a
také na křížovou cestu a pokrov na rakev, které
byly pořízeny do farního
Ujednání o hřbitově – farář bude mít klíč, ale
nesmí vybírat za hroby poplatky, protože
hřbitov je obecní
Spisy týkající se stavby kolny, chléva a stodoly
u fary v Tlumačově: korespondence
s patronátním úřadem Napajedla, výtah z účtu
fary, rozpočet, ručení stavebního mistra Josefa
Václavka za práci vč. notářsky ověřené
smlouvy o intabulaci, ohlášení kolaudace, plán
střech stájí a kolny – půdorys, nárys a řez
(signován: Růžička Baumeister, s.d., grafické
měřítko, perokresba, zachovalý, 30x43 cm),
plán novostavby stájí – půdorys, fasáda a řez
celou stavbou (signován: Hullain, 20. 4. 1878,
F. Sigmund Baumeister, grafické měřítko,
kolorovaná perokresba, okraje potrhané
52,5x36,5 cm)
Spisy týkající se novostavby zdi ve farním
dvoře v Tlumačově: rozpočet, plánek
(signován: H. Schleps, s.d., grafické měřítko,
39,5x25 cm, kresba tužkou a perem)
Spisy týkající se nového pořízení oken do fary
a postavení zahradní zdi: korespondence
s patronátním úřadem, rozpočet včetně náčrtu
řezu zdi
Spisy týkající se stavby schodů do sklepa a
pořízení trezoru na faře: korespondence
s kamenickým mistrem Jindřichem Náplavou
z Buchlovic ohledně schodů, žádost a odpověď
arcibiskupské konzistoře, výtah z kostelních
účtů, korespondence s firmou S. Berger
z Vídně, která dodávala ohnivzdorné pokladny.
Spisy týkající se kamen ve světnici farářově a
krbu v kuchyni: korespondence
s arcibiskupskou konzistoří (týká se též stavby
nového kostela) a patronátním úřadem
Spisy týkající se kůlny na dříví a uhlí ve dvoře
fary v Tlumačově: korespondence
s patronátním úřadem, rozpočet, plánek –
půdorys, pohled a řez (signováno: Heinrich
Schleps, s.d., 1:100, 41x30,5 cm, kolorovaná
perokresba, zachovalá)
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1854-1871

110

1875-1878

110

1879

110

1887

110

1888

110

1890

110

1896

110

154.

I.e

155.

I.e

156.

I.f

157.

I.f

158.

I.g

Povolení k novým vchodovým dveřím na faru
1935
do Tlumačova, přiložen plánek: nesign.,
pauzovací papír, kolorovaná perokresba, měř.
1:10 40x27,5 cm
Korespondence týkající se proplacení
1941
elektrických hodin pro farní vodovod
I.f. Patronátní a a konkurenční záležitosti
Zpráva o změně patronátního úřadu
1900-1912
(přejmenování na A. & M. Baltazzi centrální
řiditelství panství Napajedla) a dále o
personálních změnách (pověření Stanislava
Ambroze v záležitostech týkajících se
patronátu, pověření Josefa Bartoně)
Zpráva o změně patronátního úřadu – převod
1931
na firmu T. & A. Baťa ve Zlíně
I.g. Pojištění kostelních a farních budov proti ohni
Spisy týkající se pojištění kostela a věže, fary a 1860-1922
hospodářských budov: Pojistka u Riunione
Adriatica di Sicurtà v Terstu a u První české
vzájemné pojišťovny, vyčíslení pojistky u
Asekuračního spolku průmyslu
cukrovarnického v Praze, korespondence
s patronátním úřadem

110

110
110
110

110

110

II. Kostelní jmění
159.

II.d

160.

II.d

161.

II.e

162.

II.e

163.
164.

II.e
II.e

165.

II.f

166.

II.g

II.d Vyřízení kostelních účtů a přílohy k nim
Korespondence kolem revize kostelních účtů
1898-1905
patronátním úřadem
Vyřízení ročních účtů vlastního jmění kostela,
1935-1942
záduší, stavebního fondu, fondu kostelního
1901-1934
stříbra a dalších nadací včetně jmění farního
1861-1900
obročí
II.e Knihy kapitrálů a úroků
Staré neplatné dlužní úpisy od soukromých
1805-1878
osob
Jednání kolem splacení dlužného kapitálu
1806-1936
pojištěného na mosteckém mlýně v Brodku
(Prödlitz) vdovou Kateřinou Svobodovou,
poslední majitel František Weber
Vinkulace státních dluhopisů, náhradní renty
1929-1935
Přihlášky majetku a kapitálů, jejichž majitelem 1945
byl římskokatolický farní úřad v Tlumačově,
farní charita v Tlumačově
II.f Pokladní deníky
Účetní přílohy, torza výpočtů
1899-1932
II.g Záznamy z příjmů z ofěry a kostelního zvonečku
Výkaz příspěvků farníků sebraných při mších a 1929
svátcích (peníze do zvonečku)
II.h Předpis daní, dávek a poplatkového ekvivalentu
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110
110
111
112

113
113

113
113

113
113

167.

II.h

168.

II.h

169.

II.h

170.

II.h

171.

II.h

172.

II.h

173.

II.h

174.

II.h

175.

II.h

176.

II.i

177.

II.i

178.

II.i

Daňové přiznání movitého i nemovitého jmění
farního kostela a nadací v Tlumačově včetně
korespondence
Platební archy pro poplatkový ekvivalent
tykající se jmění kostela, všech fondů a nadací
za II., III. a IV. desetiletí
Korespondence s C.k. berním úřadem
v Napajedlech a C.k. Okresním finančním
ředitelstvím v Uherském Hradišti ohledně
poplatkového ekvivalentu
Platební archy pro poplatkový ekvivalent
tykající se jednotlivě jak jmění kostela, tak
všech fondů a nadací včetně platebních rozkazů
za V. desetiletí
Přiznání vlastního movitého jmění kostela,
nadačního jmění, fondu za kostelní stříbro,
jmění za stavbu nového kostela, jesličkového a
křížového fondu
Platební archy pro poplatkový ekvivalent
tykající se jednotlivě jak jmění kostela, tak
všech fondů a nadací včetně platebních rozkazů
za VI. desetiletí
Platební rozkazy na poplatkový ekvivalent a
školní příspěvek z farního obročí, kostelního
stříbra, z movitého jmění kostela, mešních
nadací, z nadace na stavbu nového kostela,
z křížového fondu a různých nadací za VII.
desetiletí
Vysvětlení pro odevzdání přiznání
k poplatkovému ekvivalentu pro VIII. desetiletí
Platební rozkazy na poplatkový ekvivalent a
školní příspěvek z movitého jmění kostela,
z vlastního jmění kostela, z nadace na stavbu
nového kostela, z jesličkového a křížového
fondu a různých nadací za VIII. desetiletí
II.i Kostelní kapitály
Výmazy a změny v gruntovních knihách
týkající se břemen dlužníků kostela
v Tlumačově: rozhodnutí příslušných okresních
soudů a účetní stvrzenky
Přeměny a splacení kostelních kapitálů, jejich
zanesení do pozemkových knih a vyřízení na
arcibiskupské konzistoři
Přehledy úroků plynoucích ze státních půjček
včetně souhrnného přehledu a korespondence
s arcibiskupskou konzistoří, berním úřadem
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1863-1864

113

1864-1890

113

1877-1917

113

1891-1900

113

1891-1921

113

1901-1910

113

1912

113

1921

113

1921-1926

113

1864-1906

113

1890-1906

113

1898-1899

113

179.

II.i

Přehledy úroků plynoucích ze státních půjček
včetně kvitancí, seznam dluhopisů daných do
úřední úschovy, přeměna kostelních kapitálů
konzistoří na lombardskou válečnou půjčku,
urgence konzistoře na zaplacení dlužných
pohledávek za válečné půjčky

1915-1927

113

III. Jmění farního obročí
180.
181.

III.a
III.a

182.

III.a

183.

III.a

184.

III.a

185.

III.a

186.

III.b

187.

III.b

188.
189.

III.c
III.c

190.

III.c

191.

III.c

192.

III.c

193.

III.c

III.a Pozemky, výtahy z pozemkových knih, pozemkové archy
Pozemnostní archy farních pozemků
1804-1899
Směnná farního pole v části zvané Hrabůvka,
1806
které je vzdálené od fary, za jiné pole
Odstoupení farních pozemků pro účely stavby
1872druhé koleje Severní dráhy Ferdinandovy a
1878,1909
další změny v pozemkových knihách, např.
výstavba stodoly, změna stavební plochy
Spor o užitek z obecní cesty pod farskou
1902
zahradou
Výtah z pozemkové knihy týkající se fary č. p. 1905
62 a pozemků, které faře patří
Výtah z výkazu držebnostního jenž se týče
1929-1940
scelování hospodářských pozemků farního
obročí, přehled pozemků před a po scelení a
usnesení o dokončení scelování pozemků a
zapsání do pozemkové knihy
III.b Protokoly a smlouvy o pronájmu
Smlouva o koupi louky pro tlumačovskou faru: 1878
koupil p. Josef Steiniger od Františka Vrly,
kovářského mistra v Tlumačově
Soubor nájemních smluv na farní pole a louky, 1910-1922
které s tlumačovskými faráři uzavřeli: Martin
Jonášek, Ignác Válka, Vojtěch Samohýl a
cukrovar v Kvasicích
III.c Beneficiátní fase
Staré beneficiátní fasse
1782-1883
Korespondence s arcibiskupskou konzistoří
1790
týkající se nového císařského daňového patentu
ze dne 10. února 1789, který se týká daní
duchovenstva
Přiznání příjmů a vydání spojených s farním
1860-1929
obročím v Tlumačově určených pro vyměření
poplatkového ekvivalentu a doplnění kongruy
Beneficiátní fasse podávaná farářem Petrem
1898-1899
Tesařem
Výkaz příjmů a vydání duchovních správců:
1910
faráře Petra Tesaře a kooperátora Jaroslava
Kočího pro potřeby arcibiskupské konzistoře
Beneficiátní fasse podávaná farářem Adolfem
1919-1929
Svárou, včetně výkazů štolových příjmů a
korespondence se Zemským úřadem v Brně a
se správou velkostatku
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113
113
113

113
113
113

114

114

114
114

114

114
114

114

194.

III.c

195.

III.d

196.

III.d

197.

III.d

198.

III.d

199.

III.d

200.

III.d

201.

III.d

202.

III.d

203.

III.d

204.

III.d

205.

III.d

206.

III.d

207.

III.e

Beneficiátní fasse podávané farářem Karlem
Krajíčkem
III.d Služné a doplněk kongruy
Opis rozhodnutí arcibiskupské konzistoře
týkající se příjmů nově zřízené lokálie
v Kurovicích
Instrukce krajského úřadu týkající se
beneficiátní fasse podávané farářem Martinem
Kosem
Převedení některých povinností farníků (tzv.
festivaly, krejcarové poplatky podsedníků, 234
vajec) na trvalé platy
Korespondence s arcibiskupskou konzistoří
ohledně beneficiátních fassí
Přiznání k osobní dani z příjmů faráře Petra
Tesaře, výpočty daně, platební rozkazy,
platební arch, korespondence s c. k. berním
úřadem v Napajedlech ohledně daňových
záležitostí, urgence, kvitance, upomínací listy,
berniční knížka
Zvýšení kongruy faráře Petra Tesaře u
příležitosti 35 let kněžské služby
Beneficiátní fasse podávaná kooperátorem
Jaroslavem Kočím, včetně žádosti o zvýšení
kongruy a udělení podpory, platební rozkaz
k dani z příjmů
Fasse faráře Jaroslava Kočího, včetně
rozhodnutí o zvýšení kongruy a výkazu
štolových příjmů a platebního rozkazu k dani z
příjmů
Přiznání (fasse) k dani z příjmů faráře Ignáce
Dohnala (včetně jeho předchozího působení
jako kooperátora v Napajedlech),
korespondence se Zemským úřadem v Brně,
arcibiskupskou konzistoří a patronátním
úřadem
Plat kooperátora v Tlumačově Josefa Rybky –
korespondence s arcibiskupskou konzistoří
ohledně výpomoci v Březnici
Plat kooperátora P. Stanovského –
korespondence s arcibiskupskou konzistoří
Přiznání příjmů a vydání spojených se
systematizovaným místem kooperátora
v Tlumačově, které bylo přeneseno z Tištína,
korespondence s arcibiskupskou konzistoří
(zřízení místa a jmenování Jaroslava Rušara)
III.e Protokoly o odevzdání a převzetí fary
Separační protokol při převzetí fary farářem
Martinem Kosem po odchodu Ericha Lammela,
dva exempláře
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1939-1941

114

1828

114

1848

114

1875-1876

114

1887-1898

114

1890-1913

114

1907

114

1910- 1914

114

1916-1917

114

1928-1935

114

1936

114

1939

114

1940-1943

114

1838

114

208.

III.e

209.

III.e

210.

III.e

211.

III.e

212.

III.e

213.

III.e

214.

III.e

215.

III.e

216.

III.e

Separační protokol při převzetí fary farářem
Franzem Fadrusem, který byl administrátorem
po odchodu po odchodu Martina Kose, včetně
korespondence a dílčích výkazů
Spisy související s předáním fary faráři Josefu
Steinigerovi, který byl administrátorem po
odchodu Františka Fadruse (jmenování faráře,
inventář a popis stavu kostela, fary a
hospodářských budov z roku 1854, separační
protokol, korespondence kolem předání)
Spisy související s předáním fary
administrátorovi Františku Mlčochovi po
odchodu Josefa Steinigera (předávací protokol
ve dvou exemplářích, popis kostela, fary a
hospodářských budov, výkaz jmění, likvidační
listina, inventář kostela, farního archivu a
zádušních listin)
Spisy související s předáním fary faráři Ignáci
Sauerovi administrátorem Františkem
Mlčochem (inventář archivu a zádušních listin,
popis kostela, separační protokol)
Spisy související s předáním fary faráři Petru
Tesařovi od administrátora Františka Matulíka
(předávací protokol, popis kostela, fary a
hospodářských budov, inventář kostela, farního
archivu a zádušních listin, likvidační listina,
separační protokol, korespondence okolo
předání)
Spisy související s předáním fary
administrátorovi Jaroslavu Kočímu (předávací
protokol, seznam matrik, seznam nadací, popis
fary a hospodářských budov, soupis hudebnin
kostelního archivu, výkaz polností, inventář
kostela, seznam kapitálů)
Spisy související s předáním fary faráři
Jaroslavu Kočímu, který byl administrátorem
po odchodu Petra Tesaře (předávací protokol,
korespondence s arcibiskupskou konzistoří,
inventář kostela, separační protokol)
Spisy související s předáním fary faráři
Jaroslavu Jakšíkovi po smrti faráře Jaroslava
Kočího (předávací protokol, seznam majetku
fary, seznam matrik, dopis od okresního soudce
Jana Trapla)
Spisy související s předáním fary faráři Adolfu
Svárovi (předávací protokol, seznam matrik,
seznam kapitálů, inventář kostela, fary,
separační protokol, výkaz polností, potvrzení o
správnosti interkalárního účtu)
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1850-1851

114

1854-1855

114

1882

114

1883

114

1884

114

1916

114

1916

114

1918

114

1919

114

217.

III.e

218.

III.e

219.

III.f

220.

III.g

221.

III.g

222.

III.g

223.

III.h

224.

III.h

225.

III.h

226.

III.h

227.

III.i

Spisy související s předáním fary faráři Ignáci
1929
Dohnalovi (předávací protokol, seznam polí,
seznam nadací, seznam hotovosti, seznam
matrik, inventář kostela)
Spisy související s předáním fary
1940
administrátorovi Ladislavu Sedláčkovi
(koncepty předávacího protokolu ve dvou
exemplářích (jeden strojově), prohlášené
kostelních zaměstnanců, prohlášení
administrátora, seznam hotovosti)
III.f Interkalární účty
Interkalární účty a korespondence kolem jejich 1853-1857
vyřízení, předpisy na zaplacení daní a
poplatkového ekvivalentu, kvitance
k interkalárním účtům
III.g Výkup desátku
Normálie vydané olomouckým arcibiskupem
1849-1850
Maxmilianem Josefem Somerau-Beeck a C. k.
moravskou ke zbavení gruntů z břemen
zřízenou zemskou komisí
Korespondence se zemským soudem,
1849-1888
arcibiskupskou konzistoří, zemskou účtárnou
týkající se desátků, výkaz cen plodin v letech
1844-1846 prodávaných na trhu v Holešově
Celkový přehled desátků a dalších povinností
1851-1854
tlumačovských farníků, rozepsání převodu
desátků na obyvatele obcí Tlumačov,
Záhlinice, Kurovice a další výkazy
III.h Daně, daň pro náboženský fond, předpis poplatkového
ekvivalentu
Platební archy pro poplatkový ekvivalent
1861-1900
tykající se majetku farního obročí, včetně
platebních rozkazů
Daň pro náboženský fond, její vyměření od C.
1875-1907
k. moravského zemského místodržitelství,
koncept odvolání Petra Tesaře proti
požadované částce a další korespondence
s místodržitelstvím a olomouckým
arcibiskupstvím, výpočty výnosů obročí
Pozemková daň, platební rozkazy určené pro
1878-1905
faru i duchovního správce, výkaz odváděné
pozemkové daně, berní knížky
Přehledy zaplaceného poplatkového
1922-1930
ekvivalentu z farního obročí a nadačního jmění
III.i Výkaz o ročrních vydáních beneficiáta z vlastního
Výkaz o ročních vydáních beneficiáta
1876-1914
z vlastních prostředků, vloženy účetní přílohy

IV. Nadace
IV.c Nadační spisy
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114

114

114

114

114

114

115

115

115

115

115

228.

IV.c

229.

IV.c

230.
231.

IV.c
IV.c

232.

IV.c

233.

IV.c

234.

IV.c

235.

IV.c

236.

IV.c

237.
238.

IV.c
IV.c

Nadační listiny (věnovací listy, opisy
posledních vůlí a zádušní listiny) dle
původního uspořádání (č. 1-83)
Nadační spisy uspořádané farářem Tesařem (č.
1-14)
Návrhy nadačních listin
Korespondence týkající se obecně nadační
agendy s arcibiskupskou konzistoří, C. k.
berním úřadem v Napajedlech, C. k. finančním
ředitelstvím
Informace o Cypiánově nadaci pro chudé
školní dítky
Nadační spisy nezařazené farářem Tesařem,
(nadace Anežky a Amálie Chamraďových,
Františka Ohnutka a Anny Gazdíkové,
Františky Navrátilové, chudinská nadace
Vincence a Karoliny Nesvadbových)
Projednávání pozůstalosti záhlinického faráře
Jana Skypala zemřelého 18. února 1905 (Petr
Tesař byl vykonavatelem poslední)
Projednávání pozůstalosti kurovického faráře
Josefa Baďury zemřelého 1. února 1907, který
odkázal část svého jmění na stavbu kostela
v Tlumačově (Petr Tesař byl vykonavatelem
poslední vůle a spoluzřizovatelem Baďurovy
nadace)
Nadační spisy vedené následovníky Petra
Tesaře
Redukce nadačních povinností
Informace o dědictví sv. Martina-fondu na
postavení nového kostela v Tlumačově

1765-1937

115

1830-1908

115

1855-1890
1881-1896

115
115

1890

115

1898-1900

115

1905-1907

115

1907-1911

115

1915-1937

115

1921-1923
1928

115
115

V. Duchovní správa
239.

V.c

240.

V.c

241.

V.c

242.

V.c

V.c. Pořad bohoslužeb, pobožností, ohlašovací knihy
Fakulta arcibiskupské konzistoře ke svěcení
1830, 1945
křížové cesty
Fakulta arcibiskupské konzistoře ke svěcení
1852
dvou nově pořízených obrazů pro boční oltáře
Žádost a fakulta na svěcení nového kamenného 1867
kříže postaveného na kopi Slivotín na míste
sešlého dřevěného kříže Josefem Válkem a
jeho ženou Kateřinou
Žádost a fakulta arcibiskupské konzistoře ke
1868
svěcení dřevěného kříže postaveného na cestě
z Tlumačova do Otrokovic Antonínem
Nesrstou. Josef Nesrsta se zavazuje k péči o
tento kříž
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116
116
116

116

243.

V.c

244.

V.c

245.

V.c

246.

V.c

247.

V.c

248.

V.c

249.

V.c

250.

V.c

251.

V.c

252.

V.c

253.

V.d

254.

V.d

255.

V.f

Žádost a fakulta arcibiskupské konzistoře ke
1869
svěcení kamenné sochy Panny Marie postavené
na náměstí v Tlumačově Josefem Válkem, obec
tlumačovská se rozhodla převzít péči o tuto
sochu
Žádost a fakulta arcibiskupské konzistoře ke
1871
svěcení kamenného kříže v Tlumačově
Žádost a fakulta arcibiskupské konzistoře ke
1872, 1891
svěcení dřevěného kříže s obrazem Nejsvětější
Trojice na cestě z Tlumačova do Kvasic,
zřízené včetně nadace vdovou Lidmilou
Navrátilovou
Žádost a fakulta arcibiskupské konzistoře o
1878
posvěcení sochy Panny Marie z karerského
mramoru u kostela darované od Franze Gillara,
kamenického mistra v Budapešti, včetně
kolorované kresby představující sochu
postavenou na sloupu z černého mramoru
Fakulta arcibiskupské konzistoře ke svěcení
1886
praporu Čtenářského spolku v Tlumačově
Fakulta ke svěcení Nejsvětější Trojice
1888, 1905
(původně obrázku, posléze sochy) nad
cementárnou
Korespondence a fakulta týkající se požehnání 1888,1911
nově vystavěné školy
Žádost a fakulty k vysvěcení dvou kamenných 1901-1904
křížů, prvního zřízeného Anežkou
Chamraďovou u silnice Tlumačov – Machová
v části zvané Bažantnice, druhý zřízený
Františkem Zapletalem v poli Rokytí
Pořízení nových zvonů od firmy R. Manoušek
1917-1919
a spol. Brno: korespondence a účty firmy,
potvrzení o svěcení obou zvonů od generálního
vikáře brněnské diecéze
Fakulta arcibiskupské konzistoře pro svěcení tří 1923
zvonů v Tlumačově
V. d. Pořad bohoslužeb, pobožností ohlašovací knihy
Tištěné schéma mší a bohoslužeb dle
1786
josefinských restrikcí
Svolení arcibiskupa ke konání lidových misií
1873-1874
v Tlumačově členy řádu redemptoristů včetně
odeslaných žádostí, korespondence s rektorem
kláštera redemptoristů v Července Josefem
Nedbalem, oznámení odpustků spojených se
svěcením misionárního kříže
V.f Vizitační nálezy
Spisy týkající se kanonických i generálních
1854-1940
vizitací: ohlášení vizitace, vizitační řád,
instrukce pro vizitaci včetně korespondence,
vyřízení vizitace, vizitační dotazníky
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116

116
116

116

116
116

116
116

116

116

116
116

116

256.

V.g

257.

V.g

258.

V.g

259.

V.g

260.
261.
262.

V.g
V.g
V.g

263.

V.g

264.

V.g

265.

V.i

266.

V.i

267.

V.i

268.

V.k

V.g Vyučování náboženství
Tištěný vzor pro rozvrh hodin ve vyšší i nižší
třídě obecné školy
Počet chudých školních dětí, které byly
poděleny knihami
Tištěný vzor pro vytváření statistiky škol
v příslušném farním obvodu
Korespondence týkající se vyučování
náboženství včetně: dotazu konzistoře k účasti
žáků na církevních obřadech a bohoslužbách,
dotazu okresního hejtmanství na nepravidelné
vyučování náboženství na obecné škole
v Tlumačově zamítnutí obecního výboru snahy
faráře o zřízení místa katechety pro
tlumačovské školy, seznamu žáků pro vizitaci a
zkoušku z náboženství
Renumerace a platy za výuku náboženství
Pozvání na exercicie pro učitele
Rozhodnutí správního soudu v záležitosti
měšťanské školy v Tlumačově
Výkaz o počtu hodin náboženství vyučovaných
kooperátorem Jaroslavem Kočím
Ustanovení laických katechetů Oldřicha
Klimšy a Aloise Potočného
V.i. Soupis duší
Statistické výkazy farníků vytvořené na
základě status animarum
Statistické výkazy farníků farností Rataje a
Napajedla včetně přehledu apoštolských prací
Přehled apoštolských prací ve farnosti
Tlumačov
V.k Štolová kniha a stipendijní knížky
Předpis štolových poplatků pro zpěváky při
pohřbech (název na prvním listu: Výkaz
pohřebních útrat pro Cantora)

1805

116

1814

116

1842

116

1888-1920

116

1891-1940
1899-1902
1913

116
116
116

1914

116

1934-1935

116

1814-1891

116

1833-1858

116

1859-1883

116

1877

116

1850-1918

116

1881-1919

116

- česky, 21x34,5 cm, svázané listy, zachovalá

269.

V.m

270.

VI.a

V.m Změny ve vyznání
Změny vyznání
VI. Výkaz personálií při duchovní správě
VI.a Faráři a jejich posloupnost
Spisy faráře Jaroslava Kočího: rodný a křestní
list, domovský list, vysvědčení z gymnázia,
univerzitní index, potvrzení o svěcení, záznam
o synodální zkoušce, jmenování farářem
v Tlumačově, korespondence kolem instalace,
finanční subvence, náčrt kázání,
korespondence, projednávání pozůstalosti
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271.

VI.a

272.

VI.a

273.

VI.a

274.

VI.a

275.

VI.a

276.

VI.a

277.

VI.a

278.

VI.a

279.

VI.c

280.

VI.c

281.

VI.d

282.
283.

VI.g
VI.g

Spisy faráře Petra Tesaře: písemné vyznání
1885-1914
víry, jmenování zpovědníkem při slavnostech
na Velehradě, zpovědníku kláštera sester
v Kvasicích, udělení zvláštního uznání od
arcibiskupa, jmenování viceděkanem,
jmenování děkanem, povolení ke studiu
v archivu metropolitní kapituly v Olomouci,
korespondence související s: obhajobou
manželství Františka Marčíka, korespondence
s Moravskou muzejní společností a včelařským
spolkem pro politický okres Blatenský
Spisy kooperátora Josefa Michlíka: povolení
1902-1905
k léčbě v lázních, subvence od výpomocného
spolku kněžích a z fundace zemřelého
kardinálu Fürstenberga
Spisy kooperátora Rudolfa Svozila: předání
1905
mešních legátů, udělení jurisdikce
Odpovědi farářů děkanátu na dotaz Petra
1912
Tesaře týkající se úcty k nejsvětější svátosti
oltářní pro referát na děkanskou konferenci
Spisy kooperátora Jana Rozehnala: přeřazení
1917
z Tlumačova do Vsetína
Spisy kooperátora Arnošta Gregora: udělení
1919
dovolené
Spisy faráře Jaroslava Jakšíka: žádost o
1919
doplacení peněz za vyučování náboženství
Spisy faráře Karla Krajíčka: binační fakulta
1941
(povolení pro faráře sloužit dvě mše denně)
VI.c. Ředitel kůru, varhaník, jejich ustanovení a mzda
Snaha o změnu příjmů učitele a varhaníka,
1881
které byly zakotveny v zakládací listině ve
formě desátku
Smlouvy mezi římskokatolickým farním
1942-1943
úřadem v Tlumačově a varhaníky Pravomilem
Procházkou a Josefem Osladilem včetně
korespondence s arcibiskupskou konzistoří a
vzorem smlouvy
VI.d Kostelník jeho ustanovení a mzda
Vyznamenání kostelníka Ondřeje Chromka
1909
VI.g Kostelní hospodáři (farní hospodyně)
Pojištění farních hospodyň
1932
Potvrzení kostelního hospodáře Josefa Pisky
1939,1943
VI.i. Pamětní kniha
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116

116
116

116
116
116
116

116

116

116
116
116

284.

VI.i

285.

VI.i

286.

VI.i

287.

VI.i

288.

VI.i

289.

VI.i

290.

VI.i

291.

VI.i

292.

VI.i

Torza starých spisů v německém jazyce
(původní číslování): 1.: popis blíže neznámé
mapy, 2.: určení platů za svobodné louky a
ovocné zahrady nacházející se u vesnice
Rataje, 3.: dopis faráře určený nejmenované
kněžně týkající se vesnice Žlutava, 4.:
poznámka o nařízení krajského úřadu a správy
panství Napajedla o zásobování dánské milice
táhnoucí krajem, 5.: zpráva týkající se hejtmana
z Napajedel, 6.: pozemků majetku
velehradského kláštera
Torza starých spisů v českém jazyce (původní
číslování): 1.: nájemní smlouva na hospodu pro
Josefa Šalšíka, 2.: opis listiny Stanislava
Pavlovského, olomouckého biskupa z roku
1532, 3.: soupis obyvatel Záhlinic a Kurovic?
S počtem šindelů, které mají dodat na stavbu,
4.: blíže nejasný obecní účet, 5.: list Ignáce
Franze Jäniga z Kroměříže obecní radě, 6.:
výpověď mladšího purkmistra, 7.: popis území
kolem Velehradu, 8.: rozrod hrabat z Rottalu,
9.: dopis se stížností na jankovské poddané
učený hejtmanu napajedelského panství, 10.:
dopis hejtmanu panství s žádostí o snížení
poplatků, 11.: dopis Jury Holuba hejtmanu
panství se žádostí o přímluvu u krajského úřadu
Statistický výkaz vojenských osob narozených
a oddaných ve farnosti Napajedla
Opisy vojenských matrik narozených,
oddaných a zemřelých ve farnosti Napajedla
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
opis privilegia Marie Terezie pro spojený cech
tkalců města Uherského Hradiště
uchovávaného v Tlumačově a překreslení
pečeti města Tlumačova a cechovního
podstavníku
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Kresba slunečních hodin objevených pod
omítkou na farní budově v Tlumačově
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Popis tlumačovského hřbitova
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Výpisky z katalogu kléru diecéze olomoucké
pro léta 1761-1772 a ze soupisu všech děkanátů
a farností uloženého v arcibiskupském archivu
v Kroměříži
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Výpisky z díla Gregora Wolného Kirchliche
topografie von Mahren
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18. století

116

18. století

116

1838-1851

116

1849, 1851

116

1912

116

1924

116

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

293.

VI.i

294.

VI.i

295.

VI.i

296.

VI.i

297.

VI.i

298.

VI.i

Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Opis článku z novin Našinec ze 7. 8. 1896
týkajícího se potřeby výstavby nového kostela
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Popis kostela a jeho historie a historie
tlumačovské farnosti
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Historie školství, tlumačovské školy, seznamy
učitelů
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova:
Opisy záznamů z registratury olomoucké
konzistoře z let 1644-1767 včetně seznamu
statků, členů konkurenčního výboru a členů
správy kostelního obročního jmění
Materiály Petra Tesaře k historii Tlumačova: K
pozemkům kostela, fary a školy včetně
úmrtního oznámení Aristida Baltazzi a
korespondence
Opis Petra Tesaře týkající se farářských příjmů
tak, jak byly stanoveny 1807 a popis fary

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

[1885-1915]

116

1901-1910

116

1921-1927

116

1901-1928

116
116

VII. Doklady a přílohy k oddavkové matrice
299.
300.

301.

VII.
b
VII.
b
VII.
c

VII.b Přílohy k oddavkové matrice
Dispensy pro uzavření manželství (z důvodu
příbuzenství či smíšeného náboženství)
Občanské sňatky
VII.c Rozvody od stolu a lože
Rozvody od stolu a lože

VIII. Přílohy ke křestním a úmrtním matrikám
302.

VIII
a

303.

VIII
a
VIII
a
VIII
a

304.
305.

306.
307.

308.

VIII
a
VIII
a

VIII
b

VIII.a Přílohy ke křestní marice
Ne temere (oznámení o uzavření sňatku pro
poznamenání do křestní matriky, potvrzení o
narození a křtu)
Žádosti o křestní list

1857-1908

116

1863-1923

116

Rodný a křestní list Aloisie Styur a Mariany
Molákovy
Korespondence s arcibiskupskou konzistoří
ohledně Alfonse Oharka, klerika vídeňského
semináře a posléze novokněze
Legitimizace nemanželského dítěte

1894, 1917

116

1895-1898

116

1901

116

Korespondence s arcibiskupskou konzistoří
ohledně Albína Trávníčka, který vstoupil do
řádu milosrdných bratří
VIII.b Přílohy k úmrtní matrice
Rodokmen rodu Horníčků

1902

116

[1885-1915]

116
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309.

VIII
b

Prohlášení za mrtvého a informace o zemřelém
mimo farnost

1923

116

IX. Farní úřad chudinský
310.

IX.a

311.

IX.c

312.

IX.c

313.

IX.c

IX.a Učetní knihy chudinského ústavu
Roční účty chudinského fondu
1785-1808
IX.c Přílohy pokladní deníky chudinského ústavu
Korespondence kolem farního chudinského
1811-1880
ústavu: formuláře a normálie, žádosti o
podporu, informace o věnování almužny,
zevrubná zpráva o organizace farního
chudinského ústavu
Seznam a počty lidí podpořených příspěvkem
1884-1935
z chudinského fondu včetně seznamu
vyhořelých domů
Vyřízení účtů farního chudinského ústavu a
1902-1950
nadace P. Petra Tesaře pro chudé

116
116

116

116

X. Nařízení
314.

X.a

315.

X.a

316.

X.b

317.

X.b

X.a. Konsistoriální kurendy s pastýřskými listy
Přípisy duchovních úřadů (encyklika Pia XI.,
1901-1923
pastýřský list českých a moravských biskupů,
arcibiskupská konzistoř a ordinariát
v Olomouci, děkanský úřad Napajedla)
Oznámení dalších církevních právnických osob 1909-1923
(spolek sv. Theodora, misijní ústav
Sedmibolestné Matky, apoštolát sv. Cyrila a
Metoda)
X.b Nařízení politického úřadu
Nařízení okresních úřadů (C. k. okresního
1903-1923
hejtmanství v Holešově a v Uherském Hradišti,
okresního hejtmanství v Uherském Hradišti,
okresní správy politické v Uherském Hradišti,
C. k. okresní soud v Napajedlech, sbor
vyslanců zdravotního obvodu kvasického)
Přípisy týkající se první světové války (C. k.
1915
moravský místodržitel varuje před svůdci
k velezradě, vdovský a sirotčí pomocný fond
veškeré ozbrojené moci žádá o přispění)

116

116

116

116

XI. Varia (původní členění Petra Tesaře)
318.
319.

XI.a
XI.a

320.

XI.a

321.

XI.a

Povolení k nedělní práci na mostu u Napajedel
Žádost a udělení fakulty arcibiskupské
konzistoře, aby diákon Josef Baďura mohl
kázat o Velikonocích
Rozhodnutí arcibiskupské konzistoře
tlumočené přes děkanský úřad v Napajedlech,
aby prapor čtenářského spolku mohl být
uchováván v kostele
Opis protokolu konference duchovenstva
olomoucké arcidiecéze týkající se zlepšení
materiální situace chudého kléru, včetně
založení fondu pro emeritní duchovní
80

1856
1859

116
116

1871

116

1872

116

322.

XI.a

323.

XI.a

324.

XI.a

325.

XI.a

326.

XI.a

327.

XI.a

328.

XI.a

329.

XI.a

330.

XI.a

331.

XI.b

332.

XI.c

333.

XI.d

334.

XI.e

335.

XI.f

336.

XI.g

Opis dopisu C. k. místodržitelství týkající se
sňatků s italskými státními příslušníky
Opis nařízení arcibiskupské konzistoře o
změnách farní příslušnosti
Dotazníky konzistoře týkající se účasti na
školních radách příslušného obvodu
Opis stížnosti domkaře Františka Vaňhary
arcibiskupovi inspirovaný návštěvou
arcibiskupa v městečku Tlumačov: požadavek
národního jazyka při bohoslužbách
Přípisy okresního hejtmanství v Uherském
Hradišti týkající se skvrnitého tyfu
Přípisy okresního hejtmanství v Uherském
Hradišti týkající se vojenských sňatků
Dotaz arcibiskupské konzistoře týkající se
zřizování různých společenství
včetně odpovědi faráře Petra Tesaře
Opisy nařízení arcibiskupské konzistoře
týkající se přeměny renty 5% na korunovou 4%
Zpráva o zjištěních C. k. archivní rady
(připojen koncept reakce faráře Petra Tesaře
děkanskému úřadu v Napajedlech).
Peněžité dary arcibiskupa Hospodářskému
spolku v Napajedlech, které byly určeny na
prémie při výstavě chovného dobytka
v Tlumačově: žádosti, oznámení o vyhovění
žádosti a další korespondence
Korespondence k projednávání pozůstalosti
Josefa Steinigera a interkalárního účtu po jeho
smrti včetně kvitancí a zlistinění pohledávek
Zamítnutí koupě louky pro jmění kostela:
korespondence s arcibiskupskou konzistoří a C.
k. berním úřadem, výtah účtu z vlastního jmění
kostela za rok 1885
Spisy týkající se Marka Chinaglia, který se
chtěl oženiti, ač byl již v Itálii ženat:
korespondence s arcibiskupskou konzistoří
v Olomouci a Treviso, okresním úřadem
v Nenukirchen a farností v Ciano, opis
křestního listu jeho syna
O konkubinátu Jana Procházky a Anny
Holinské: korespondence s okresním úřadem,
okresním soudem, podkrajským úřadem
v Holešově, obecním úřadem
Organizace varhanické služby, finanční hrazení
služeb a žádosti o místa varhaníka týkající se
nadučitele Antonína Nováka, učitelů Františka
Kunovského a Františka Kohoutka, Petra
Janiše, Alfreda Hoffmanna
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[po 1873]

116

1874

116

1875

116

1876

116

1881

116

1887

116

1893

116

1893

116

1896

116

1894-1902

117

1883-1887

117

1886-1887

117

1874-1885

117

1850-1852

117

1898-1920

117

337.

XI.h

338.

XI.i

339.

XI.j

340.

XI.j

341.

XI.j

342.

XI.j

343.

XI.j

344.

XI.j

Oznámení soudu farnímu úřadu v Tlumačově o
odprodeji různých parcel velkostatku Napajedla
(farář tlumačovský má z výnosu velkostatku
zajištěných 50 zl na doplněk kongruy)
Vyhláška týkající se odepsání pozemků pro
účely dráhy Otrokovice – Zlín – Vizovice,
která obsahuje parcely velkostatku Napajedla
(farář tlumačovský má z výnosu velkostatku
zajištěných 50 zl na doplněk kongruy)
Oznámení C. k. Ministerial Zahlamt o tom, že
vinkulace na státních dluhopisech může být
psána pouze německy
Odpověď okresního soudu v Napajedlech na
žádost farního úřadu o tiskopisy v české řeči
Žádost na arcibiskupský ordinariát o udělení
dispensu od postu na titulární svátek sv.
Martina a jeho kladné vyřízení
Oběžník C. k. státní centrální pokladny o tom,
že nebude již zprostředkovávat nákupy státních
obligací
Oznámení nového C. k. okresního hejtmana
v Uherském Hradišti Josefa Schocha o
nastoupení funkce
Nařízení C. k. okresního soudu v Napajedlech
o potřebě pravidelného každoměsíčního
zasílání výkazu o zemřelých osobách a
nemanželských dětech

1901-1927

117

1902-1905

117

1899

117

1901

117

1904, 1921

117

1905

117

1906

117

1900

117

20.stol.

117

1835-1837

117

XII. Oddělení pro matriky
345.

XIId

346.

XIIe

XII.d Matriky biřmovanců
Biřmovací lístky
XII.e Oddavková matrika pro církevní účely
Opisy křestní a oddací matriky
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IV. Plány
I. Stavení
347.

I.a Farní kostel
Půdorys ve vyše oltáře novostavby katolického
kostela v Tlumačově

1897

118

1897

119

1897

120

1897

121

1897

122

1897

123

1897

124

1897

125

1897

126

1898

127

1898

128

1913

129

Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100, 43x67,5 cm, tři exempláře,
zachovalé

348.

Půdorys fundamentu novostavby katolického
kostela v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100 42,5x67,5 cm, tři exempláře,
zachovalé

349.

Podélný řez novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. chybí, 70x129 cm, dva exempláře,
zachovalé

350.

Nárys novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:50, 62,5x72 cm, dva exempláře,
zachovalé

351.

Příčný řez novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:50, 59x80 cm, dva exempláře,
zachovalé

352.

Podélný řez novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. chybí, 70x127,5 cm, zachovalý

353.

Příčný řez novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:50, 59x80 cm, zachovalý

354.

Postranní fasada novostavby katolického
kostela v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
černobílý tisk, měř. chybí, 148x129 cm, zachovalý

355.

Přední fasáda novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
černobílý tisk, měř. 1:50, 60,5x122 cm, zachovalý

356.

Půdorys kostela v Tlumačově
Sign. Leodegar Slovák, stavitel v Kroměříži, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100, 48x68 cm, zachovalý

357.

Podélný řez a příční řez kostela v Tlumačově
Sign. Leodegar Slovák, stavitel v Kroměříži, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100, 83,5x59 cm, zachovalý

358.

Vazba a pohled na kůr farního kostela
v Tlumačově
Sign. Vladimír Fischer Architekt, Brno, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100, 76x56,5 cm, zachovalý
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359.

Základy a situace farního kostela v Tlumačově

1913

130

1913

131

1913

132

1913

133

1922

135

1922

136

1922

137

1922

138

1922

139

1922

140

1942

141

Sign. Vladimír Fischer Architekt, Brno, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100 a 1:50, 76x59,5 cm,
zachovalý

360.

Pohled zadní a pohled boční farního kostela
v Tlumačově
Sign. Vladimír Fischer Architekt, Brno, papír,
kolorovaný tisk, měř. chybí, 86x59,5 cm, zachovalý

361.

Pohled boční a pohled čelný farního kostela
v Tlumačově
Sign: Vladimír Fischer Architekt, Brno, papír, černobílý
tisk, měř. 1:100, 86x60 cm, zachovalý

362.

Řez příčný a řez podélný farního kostela
v Tlumačově
Sign. Vladimír Fischer Architekt, Brno, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100, 87x58 cm, zachovalý

363.

Přízemí a příčný řez přestavby farního kostela
v Tlumačově
Sign. Jan Hublík, stavitel, v Olomouci v červenci 1922,
opatřeno kolky, papír, kolorovaná ozalitová kopie, měř.
1:100, 73,5x57 cm, zachovalý

364.

Krov a situace přestavby farního kostela
v Tlumačově
Sign. Jan Hublík, stavitel, v Olomouci v červenci 1922,
opatřeno kolky, papír, kolorovaná ozalitová kopie, měř.
1:100 a 1:500, 74,5x57,5 cm, dva exempláře, zachovalé

365.

Základy a řez podélný přestavby farního
kostela v Tlumačově
Sign. Jan Hublík, stavitel, v Olomouci v červenci 1922,
opatřeno kolky, papír, kolorovaná ozalitová kopie, měř.
1:100, 73,5x57 cm, zachovalý

366.

Řez podélný a pohled z předu přestavby
farního kostela v Tlumačově
Sign. Jan Hublík, stavitel, v Olomouci v červenci 1922,
opatřeno kolky, papír, kolorovaná ozalitová kopie, měř.
1:100, 73,5x57 cm, dva exempláře, zachovalé

367.

Pohled boční od silnice a pohled zadní
přestavby farního kostela v Tlumačově
Sign. Jan Hublík, stavitel, v Olomouci v červenci 1922,
opatřeno kolky, papír, kolorovaná ozalitová kopie, měř.
1:100, 73,5x56,5 cm, dva exempláře, zachovalé

368.

Příčný řez chrámovou lodí a věží a boční
pohled přestavby farního kostela v Tlumačově
Sign. Jan Hublík, stavitel, v Olomouci v červenci 1922,
papír, opatřeno kolky, kolorovaná ozalitová kopie, měř.
1:100, 74x56,5 cm, dva exempláře, zachovalé

369.

Situace stávajícího kostela s přístavbou vchodu
na kůr, půdorys, pohled čelní a boční, půdorys
přístavku, podélný a příční řez
Sign. L. Lakomý, razítko Zliner Bau A.G., In Zlin,
Zlínská stavební A. S. ve Zlíně, schvalovací razítko
Okresního úřadu ve Zlíně ze dne 3. 8. 1942, opatřeno
kolky, papír, kolorovaná ozalitová kopie, měř. 1:100 a
1:50), 83,5x59 cm, zachovalý
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370.

Konvolut plánů ke stavbě kostela v Tlumačově,
celková situace, půdorys, půdorys krovů,
podélný a příčný řez, čelní a boční pohled

1940

142

1913

143

1897

144

1897

145

1897

146

1897

147

Sign. Architekt Ing. Stan. Kučera, Brno únor 1940, papír,
ozalitová kopie, měř. 1:500, 1:200, 21x29,7 cm,
zachovalé

371.

Půdorys, řez starým kostelem a krov věže
farního kostela v Tlumačově
Sign. Brno, papír, černobílý tisk, měř. 1:100, 70x53,5
cm, zachovalý

372.

Půdorys ve vyše oltáře novostavby katolického
kostela v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100, 43x67,5 cm, tři exempláře,
zachovalé

373.

Půdorys fundamentu novostavby katolického
kostela v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:100 42,5x67,5 cm, tři exempláře,
zachovalé

374.

Podélní řez novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. chybí, 70x129 cm, dva exempláře,
zachovalé

375.

Masstab novostavby katolického kostela
v Tlumačově
Sign. Ludwig Hohenegger, Architekt in Wien, papír,
kolorovaný tisk, měř. 1:50, 62,5x72 cm, dva exempláře,
zachovalé
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Název archivní pomůcky: Farní úřad Tlumačov
Časové rozmezí archivní pomůcky: 1732-1951
Počet evidenčních jednotek zpřístupněných archivní pomůckou: 1 lio, 99 ukn, 8 ppr, 9 kar,
Počet jednotek popisu, které lze na základě archivní pomůcky zpřístupnit: 375
Rozsah archivní pomůckou zpřístupněných archiválií:
Stav archivních pomůckou zpřístupněných archiválií ke dni: 22. 8. 2016
Zpracovatel archivní pomůcky: Eliška Vozáriková
Počet stran archivní pomůcky: 80
Archivní pomůcky schválil:
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RESUMÉ
Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat archivní pomůcku. Jedná se o inventář
„Farní úřad Tlumačov 1742 – 1951“. Při zpracování byly archiválie seřazeny do inventárního
seznamu podle tzv. Kohnovy spisové normy. Jednotky jsou: I. Listiny, II. Úřední knihy, III.
Spisový materiál (III.a Registraturní pomůcky, III.b Spisy), IV. Plány.
Klíčová slova: archivní fond, Arcibiskupská konzistoř v Olomouci, Farní úřad Tlumačov,
inventář, Kohnova spisová norma, Tesař Petr, úřední knihy.

RESUME
The aim of this thesis deals with preparation of the archival aid. It is an inventory of
Parish Office Tlumačov 1755 – 1950. During processing were all archivals sorted into
inventory list according to Kohn Case Standard. Units are: I. Charte, II. Official books, III.
File documents (III.a Aids for filing, III.b Writings), IV. Plans.
Key words: Archival collection, Archbishop’s Consistory in Olomouc, Parish Office
Tlumačov, inventory, Kohn Case Standard, Tesař Petr, official books.
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PŘÍLOHY
Č. 1. - Přejímací protokol Farního úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 2. - Soupis archivu fary Tlumačov z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního
úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 3. - Soupis archivu fary Tlumačov z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního
úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 4. - Soupis archivu fary Tlumačov z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního
úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 5. - Soupis archivu fary Tlumačov z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního
úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 6. - Soupis archivu fary Tlumačov z 25. listopadu 1959, ve složce: Přejímací protokol Farního
úřadu Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 7. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 8. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.

.
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Č. 9. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.

.
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Č. 10. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 11. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 12. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 13. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, B/j 19 Archivní fond řím.-kat. far.
úřadu v Tlumačově do r. 1945, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 14. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Evidenční karta,
nezprac. č. př. 1861.
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Č. 15. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Evidenční karta, nezprac.
č. př. 1861.
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Č. 16. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Záznam o vydělení fondu
Kostelního konkurenčního výboru v Tlumačově, ve složce: Přejímací protokol Farního úřadu
Tlumačov, nezprac. č. př. 1861.
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Č. 17. - Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, Oznámení o zaslání
plánu, nezprac. č. př. 1861.
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