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Vážení spoluobčané,

čas kvapí tak neúprosně rychle, že jsme prošvihli i červnové vydání Zpráviček z Tučína. Za opožděný termín se samozřejmě omlouváme, ale o informace z obce nepřijdete a v následujících stránkách zjistíte i to, co nás čeká v nejbližším období.

Z činnosti obce:
• 28. 3. bylo v budově obecního úřadu rušno. V klubovně se školili hasiči z Tučína pod vedením pracovníka Červeného kříže v poskytování první
pomoci. Dýchání z úst do úst by se jim líbilo asi s živou figurantkou více, ale
plastovou figurínu zvládli rozdýchat všichni. O patro výš měl Klub žen besedu o alternativní léčbě a v knihovně proběhla velká akce pro děti Noc s Andersenem. V pátek 28. 3. přišly děti do obecní knihovny, aby zde mohly strávit celou noc čtení, her, povídání i promítání pohádek. Této celostátní akce
se Knihovna Tučín účastnila poprvé. Knihovnice Mgr. Marta Rychlíková
připravila pro děti zajímavý program a společně se starostou obce
se postarali o zdárný
průběh i noční dozor.
Děti si četly, malovaly, vyráběly výrobky z papíru, hrály hry,
zpívaly doprovázené
kytarou pana starosty, chatovaly na netu a v závěru noci sledovaly promítané pohádky.
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• 29. 3. se vypravilo družstvo SDH Tučín na požární soutěž Radslavská
přilba. Náročnou noční soutěž zvládli naši hasiči výborně a dokázali, že
mohou být vyrovnanými soupeři týmům Města Přerova, Havířova či jiných
SDH.
• Od 1. 4. 2008 obec Tučín využila spolufinancování pracovníků evidovaných
na Úřadu práce v Přerově a zaměstnala dva občany Tučína pana Vladislava Janouška a Václava Ondrušku na 6 měsíců. Pracovní náplní obou zaměstnanců je oprava chodníků a práce na údržbě obecního majetku. Úřad
práce přispívá na mzdy pracovníků téměř 62 % z celkového platu.
• 4. 4. se trošku opožděně z důvodu nemocí sešly ke svému tradičnímu posezení ženy z Klubu žen, aby symbolicky oslavily MDŽ. Vlastními silami připravené občerstvení a posezení bylo zpříjemněno návštěvou starosty
obce s kytičkou pro každou ženu.
• V noci z 5. na 6. 4. ze soboty na neděli se projevila chamtivost, nenechavost a bezohlednost některých občanů vůči majetku obce, tedy nás všech.
Možná si to někdo takto vyložil, že když je to nás všech může si odebrat
svůj podíl. Bohužel se mýlí a odvoz uskladněné zámkové dlažby před
Skalovým je hodnocen jako krádež majetku obce. Dotyční pachatelé
mohou být souzeni, byť by šlo jen o cca 2 až 3 m2 zámkové dlažby, kterou si nenechavci odvezli na kolečkách, které měly, jak uvedl očitý svědek, bílé rukojeti. Škoda jen, že svědek neuvedl jmenovitě pachatele, snad
z důvodu poznání známých osob, protože mohly být osloveny domluvou a ne trestním stíháním bez výsledku. Doufejme jen, že se nezmiznou další věci, protože vše zůstalo bez domluvy a bez trestu. Možná, kdyby šlo přímo o majetek očitého svědka jednal by trochu jinak. Nebuďme
lhostejní k majetku obce a k majetku ostatních spoluobčanů a v případě
vandalismu, ničení či odcizování volejme Policii ČR. Vyzkoušejte jejich
motto: „Pomáhat a chránit“. Volat můžete služebnu Přerov: 974 778 651
nebo 150.
• 7.-11. 4. odjely děti z MŠ Tučín na školu v přírodě do Rožnova pod Radhoštěm.V pěkném prostředí penzionu VINIUM pod lesem v oblasti Beskyd
strávily pod vedením paní učitelky Evy Vysloužilové a tety Ivy Pospíšilové
společně s dětmi z MŠ Bezuchov a MŠ Říkovice celý týden bez rodičů.
Pro některé to byla první zkouška samotného pobytu bez maminek. Soutěže, vycházky do okolí i pěší túra na Čarták byla bohatým sběrem zážitků s ostatními kamarády.
• 18. 4. byly přistaveny kontejnery na velkoobjemový domovní odpad.
Po rychlém zaplnění byly vyměněny a občané mohli dál uklízet v domácnostech.
• 20. 4. provedli hasiči vyčištění nádrže koupaliště od nánosu kamení a předmětů co tam naházely děti v průběhu zimního období. Nádrž je vždy nut2
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Děti z MŠ v Rožnově pod Radhoštěm na škole v přírodě

né i řádně vystříkat proudem vody od usazeného vápence. 11. 5. pokračovali v čištění tlakem pomocí WAP a proudnice. Po tomto vyčištění provedli nátěr bazénu barvou.
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• Od 22. 4. se začaly scházet v budově OÚ děti se zájmem o výuku country tanců. Zájem byl dost velký a tak z toho měla radost i taneční skupina country tanců COLORÉDO z Přerova, která děti učí. Děti mají tuto výuku bezplatnou a doufám, že nám brzy něco pěkného předvedou.

• 22. 4. zorganizoval ČZS ZO Tučín odbornou instruktáž pro své členy a zájemce z řad občanů o stříhání stromků. Akce se zúčastnili i mladí zahrádkáři. Více samotný článek.
• 23. 4. se zapojili do výsadby Honzík Přikryl a Zbyněk Krátký. Pod vedením pana Přikryla st. vysadili okrasné růže u prodejny Jednoty a okrasný
javor a wistárii k čekárně.
• 24. 4. si mohli vyzkoušet co se naučili při instruktáži mladí zahrádkáři. Tentokrát se starostou obce vysadili okrasnou třešeň u čekárny Honzík Přikryl,
Zbyněk Krátký, Monika Šuláková a Zuzka Krátká
• 1. 5. se sešli sportovci, šipkaři, hasiči i nadšenci ,aby společně dovezli z Pavlovic a postavili Májku v areálu koupaliště v Tučíně. Více článek.
• 7. 5. zasedlo zastupitelstvo obce ke svému jednání, na kterém byla stanovena a schválena cena pro výstavbu rodinných domů Na Kopci. Cena byla stanovena dle nákladů na vybudování inženýrských sítí ve výši 590,- Kč
za 1 m2.
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• 10. 5. se zaplnil v odpoledních hodinách areál koupaliště příznivci trampské,
folkové a country muziky. Tučínský špekáček přivítal již potřetí hudební skupiny, a spokojené posluchače včetně dětí, které dostávají špekáčky
na opečení zdarma. I letošní ročník byl finančně podpořen Olomouckým
krajem. Dále viz článek.
• 10. 5. se zúčastnili hasiči z Tučína okrskové soutěže V Prosenicích.
• 13. 5. přijela do obce komise na hodnocení soutěže Vesnice roku 2008 Olomouckého kraje. Prezentace se zúčastnili zástupci spolků společně se starostou a místostarostou. Po úvodním zhlédnutí prezentace komise nastoupila do Tučolína a projela se obcí. Komise byla velice spokojená, a to včetně hosta, náměstkyně hejtmana OL kraje paní MUDr. Jitky Chalánkové,
která projevila zájem navštívit Tučín společně s komisí.
• 15. 5. provedli pracovníci Krajského úřadu závěrečný audit hospodaření
obce za rok 2007. Po důkladném prozkoumání požadovaných dokladů byl
stanoven závěr – Bez výhrad.
• 18. 5. organizoval Mikroregion Pobečví cyklovýlet s otevřením cyklotrasy
Pobečví. Z Tučína se zúčastnilo 10 cyklistů. Více článek.
• 24. 5. proběhlo v areálu koupaliště tradiční kácení Máje. Tentokrát ve stylu westernu a nechyběl ani Limonádový Joe. Více článek.
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• 31. 5. uspořádali hasiči společně s rodiči a Mateřskou školou Tučín Dětský den. V odpoledních hodinách vyšly děti společně s rodiči na trasu, kde
byla rozmístěna stanoviště s plněním úkolů hodu na cíl, dělání trakařů,
skok v pytli, stříkání vodou na cíl, přelézání překážek a jiné. Každý účastník byl oceněn drobnou odměnou a sladkou medailí z perníku. Návštěvníci měli opět možnost využít projížďku po obci Tučolínem. Nejlákavějším
zážitkem je však určitě pěna, ve které se mohou děti vydovádět, ale také
ztratit. Tedy na chvilku.
• 4. 6. zasedalo zastupitelstvo obce, na kterém bylo projednáváno stanovení
koeficientů upravených obcí v souladu s § 6 odst.4b, a § 11 odst. 3 osvobození od daně dle § 4 odst.1 a zvýšení daně v souvislosti se stanovením
místního koeficientu dle § 12 zákona č. 338/1992 o dani z nemovitosti ve
znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizací zákona bylo potřeba rozhodnout zda upravovat či ne. Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh ponechat zatím stejný koeficient.
• 14. 6. zorganizovali hasiči z Tučína zájezd pro své členy a členy Zahrádkářů. Jelikož bylo zájemců méně, bylo dojednáno s obcí, že dalším zájemcům, kteří nejsou hasiči ani zahrádkáři uhradí podíl za autobus. Společně pak všichni navštívili zámek v Lednici včetně procházky zahradou,
zámek Valtice a závěr patřil posezení ve vinném sklípku Nechory.
• 21. 6. zorganizoval starosta obce cyklovýlet s názvem „Tučňáci na kolech“
do Lázní Teplice nad Bečvou. Již na srazu se objevili cyklisté z okolí, kteří
přijeli na základě pozvání z Nového Přerovska. Tam však byl uveden mylně
sraz u lékárny místo čekárny. Hlavně, že jsme se sešli a dvacetičlenná skupina vyrazila směr Pavlovice u Přerova. Stoupání trošku roztáhlo peloton,
ale vždy jsme na sebe čekali, neboť jeli jak děti tak cyklisté vyššího věku.
Nejmladší byla Anetka Přikrylová, která měla o něco lehčí úkol v přívěsném vozíku taženém tatínkem než nejstarší účastníci manželé Maděrovi ze Želatovic, kteří zvládli celou trasu na jedničku stejně dobře jako Jiří Korejz z Tučína. První výšková prémie byla u myslivecké chaty Hubert
v Paršovském lese. Tam byl připraven pan Pospíšil Petr se svým pojízdným
občerstvením a tak nebylo nouzi jak o pivo alko i nealko, vody, kávu či jiné povzbuzovače. Po občerstvení peloton vyrazil směr Teplice. Zastávka na oběd v Aragonitu, procházka po lázních, nákup suvenýrů a šup nazpět.
Cesta podél Bečvy je již rovná a tak nebyl žádný problém najít další občerstvovací stanici v Týně. Závěr unavených, ale spokojených účastníků byl
na koupališti v Tučíně. Po dohodě s aktéry určitě zopakujeme cyklovýlet
do Teplic na podzim a v průběhu prázdnin možná jinou trať. Velice nás potěšilo doručené poděkování od účastníků ze Želatovic za příjemně strávený
výlet. Doufáme, že příště se opět připojí a k nim i další.
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• 24. 6. se sešly děti i rodiče v MŠ Tučín v odpoledních hodinách na školní
zahradě. Pro některé to vlastně bylo skoro poslední setkání, neboť jedním
z cílů společného odpoledne bylo rozloučení se školáky, kteří po prázdZprávičky z Tučína 18/2008
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ninách začnou navštěvovat již 1. třídu zvolených základních škol. Rozloučení se účastnil i starosta obce a na památku věnoval dětem pamětní knížku z mateřské školy s poděkováním za vystupování při kulturních
akcích v obci. Děti obdržely dárečky od učitelského sboru, paní učitelky
Evy Vysloužilové, Oldřišky Krejčířové a tety Ivy Pospíšilové s přáním
samých jedniček a radosti ze školních lavic. Budoucí školáci pak poděkovali učitelskému sboru a předali květiny včetně krásných hodin s dětským
motivem do MŠ. Tím odpoledne nekončilo. Paní učitelka připravila pro děti cestu za pokladem a tak se děti společně s rodiči postupně vydaly po fáborkách na cestu, při které plnily různé úkoly a vlastně si vyzkoušely, co se
vše ve školce naučily. Nakonec byl poklad nalezen na koupališti. Společné
posezení bylo příjemným závěrem.

• 25. 6. připravily pracovnice MŠ Tučín nocování ve školce, aby děti zjistily, co dělají hračky večer. Dětem nevadila ani bouřka, která se přehnala a spokojeně strávily celou noc v MŠ.
• 28. 6. uspořádali hasiči z Tučína Soutěž v netradičním útoku o Pohár starosty obce. Soutěž probíhala na hřišti v Tučíně a spočívala ve zvládnutí
překonání provazového žebříku, sjetí po požární tyči, vytlačit osobní
auto na určenou metu do kopce a přenést na nosítkách jednoho člena do cíle.
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Vše na čas. Druhým úkolem byl požární útok vodou na cíl, který proběhl dvoukolově a počítal se lepší čas. Po sečtení obou disciplín zvládlo oba úkoly nejlépe družstvo domácích SDH Tučín a převzali tak pěkný
pohár od starosty obce Tučína. Druhé místo vybojovali hasiči ze Sušic, třetí SDH Radslavice, bramborové umístění obsadila Šišma, páté Hradčany.
Družstvo SDH Pavlovice startovalo pouze v tajné disciplíně a pak z důvodů svatby odjelo a nebylo hodnoceno. V soutěži žen cenu starosty obce
získaly také místní dívky z Tučína před děvčaty ze Sišmy. Za zmínku stojí
čas dívek z Tučína, který předstihl ve stejné disciplíně i družstva mužů
a v případě nerozdělení kategorií by skončily na krásném třetím místě
za Tučínem a Sušicemi. Akce se vydařila škoda jen, že se na krásné výkony našich družstev nepřišlo podívat a povzbudit více diváků. Tak snad příště. Stojí to za to.
• 30. 6. proběhlo slavnostní vyhlášení Vesnice roku Olomouckého kraje
2008. vyhlášení bylo ve vítězné obci Těšetice (za Olomoucí), která získala zlatou stuhu.
Zlatá stuha

- vítěz Olomouckého kraje

- Obec Těšetice

Zelená stuha

- za péči o životní prostředí

- Obec Mořice

Modrá stuha

- za společenský život

- Obec Beňov

Bílá stuha

- za činnost mládeže

- Obec Vikýřovice

Oranžová stuha - za spolupráci se zemědělským subjektem
- Obec Partutovice
Zvláštní ocenění Olomouckého kraje:
Za investice do infrastruktury a obecního majetku - Obec Dlouhá Loučka
Za zapojení občanů do komunitního života - Obec Písečná
Za aktivitu o péči o přírodní památku - Obec Hrdibořice
Za vzorné vedení knihovny - Obec Pavlovice u Přerova
Fulínovu cenu - za květinovou výzdobu obce - Obec Tučín
Naše obec tedy i v letošním roce zásluhou všech občanů, kteří se starají
o své předzahrádky, vylepšují své okolí domů a osazují truhlíky na oknech,
bodovala a získala jednu z vyhlašovaných cen. Celkem se účastnilo 32 obcí
a tedy Fulínova cena za květinovou výzdobu je úspěchem.
• 3. 7. po instalaci bezdrátového rozhlasu v obci byly rozdávány po obci domácí přijímače se záznamníkem hlášení. Pro instalaci bezdrátového rozhlasu se zastupitelstvo rozhodlo na popud občanů, kteří z důvodu zateplování domů a výměn oken neslyší starý rozhlas. V dnešní době
Zprávičky z Tučína 18/2008

11

již bude hlášení každý poslouchat doma a nemusí ven do nepohody nebo se
nechat rušit projíždějícími vozidly. V případě, že někdo není doma, záznam
si může přehrát a je tedy informován o hlášených zprávách. Instalace rozhlasu byla financována z dotace získané za ocenění modrou stuhou v roce
2007 – 400.000,-Kč. Více článek
• 5. 7. zorganizovali Nadšenci pro děti a rodiče zájezd do Westernového městečka Šiklův mlýn u Zvole. Autobus byl zaplněn dětmi a rodiči, kteří doprovázeli své menší ratolesti a využili možnosti strávit sobotu trochu jinak.
Počasí nám přálo, ale trochu nás zaskočila jízda autobusem. Pozdější příjezd
do areálu a nečekaná komerční změna programu připravila děti o podívanou na westernové představení. Nicméně děti byly nadšené ze samotného volného pohybu po westernovém městečku, kde se mohly projet na koni,
mašinkou po železnici a hlavně ze všech dobrot a zakoupených kovbojských
koltů . Někteří účastníci využili i zapůjčení dobových obleků v půjčovně
kostýmů. Vzhledem k omezenému programu se rozhodli Nadšenci změnit
působiště a navštívit Strašidelný zámek Draxmoor. Již skřehotající ježibaba mávající kosou z vikýře zámku naznačovala, že prohlídka bude zajímavá. A také že ano. V úvodu promítnuté 3D kino s nálety netopýrů způsobily rozruch mezi přítomnými. Následující procházka tmavými prostory
zámku po scenériích hřbitova, příšer a pohádkových bytostí byla příjemně
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tajemným zážitkem. Největší vzpomínka, a teď již úsměvná, však zůstane
na setkání se strašidlem s motorovou pilou. Závěr patřil příjemnému posezení ve dvoře zámku u chaloupky na kuří nožce mezi ostatními příšerkami. Cesta domů se opět trošku zkomplikovala dopravním blouděním,
ale únavu jsme zaháněli a zpříjemňovali písničkami s kytarou starosty.
Domů jsme dorazili všichni celí a zdraví. Závěrečné občerstvení a zmrzlina pro děti na koupališti, byla příjemnou tečkou za prožitým dnem. Nadšenci tuto akci hradili z vlastních prostředků získaných z pořádaných akcí
v Tučíně. Za to jim patří poděkování.
• 12. 7. uspořádali sportovci pan Novák Zdeněk společně s Martinem
Lukášem a Petrem Pospíšilem turnaj v malé kopané o cenu starosty
obce. Po udatných bojích a závěrečném penaltovém rozstřelu si 1. místo a cenu starosty převzalo mužstvo Tučína, 2. místo Hradčany, kterým
vypomáhali hráči Tučína, 3. místo obsadilo mužstvo Želatovic, 4. místo Menčestr z Olomouce a 5. místo hráči KIKI teamu. Bez omluvy nepřijelo přihlášené mužstvo z Podolí. Všem hráčům patří poděkování za férovou hru a zvláštní uznání patří mužstvu, které se zúčastnilo, protože
si chtěli protáhnout těla a nejsou žádní profíci. Poděkování patří i rozhodčímu Martinovi Lukášovi, který zvládl odpískat všechna utkání a organizátorům za pěknou sportovní akci.
Zprávičky z Tučína 18/2008
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Noční soutěž - Radslavská přilba
29. 3. 2008 se naše závodní družstvo SDH Tučín zúčastnilo 7. ročníku noční
soutěže v hasičské všestrannosti „Radslavská přilba“. Na soutěžící čekalo během noci 17 stanovišť, kde museli plnit různorodé úkoly (zkušební testy PO,
rychlost ustrojení, stavba povodňové hráze, práce na vodě, autonehoda, vyklizení sklepa, slaňování
atd.). Soutěžilo celkem
28 týmů, a to i ze Slovenska a Polska. Naše
družstvo se letos zúčastnilo poprvé a obsadilo krásné 11 místo.
Jako host absolvoval soutěž i starosta naší obce,
který celou soutěž zdokumentoval, a za to mu patří náš dík.
René Zbranek
14
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Generační instruktáž
V úterý 22. 4. uspořádala ZO Českého zahrádkářského svazu v Tučíně
instruktáž o správném stříhání stromků pro své členy, zájemce z obce a mladé zahrádkáře. Zkušený odborník pan Černoch ukázal a poradil přítomným
dětem i dospělým zahrádkářům jak nejlépe stromky stříhat a proč. Praktické
ukázky byly předvedeny v novém obecním sadu a na okolních zahradách.
Velký zájem projevily právě děti zapojené do místních Mladých zahrádkářů,
které si přímo pod dohledem odborníka a svých starších zahrádkářů mohly
vše vyzkoušet.
Také ostatní zájemci si přišli na své při volném debatování o správném střihu na konkrétních příkladech. Názory byly různé, ale vždy se shodly na účinném řezu či střihu .
Druhý den se pustily děti pod dohledem staršího zahrádkáře pana Vladimíra Přikryla st. do vysázení záhonku růží u prodejny Jednoty a plácku u autobusové čekárny, který bude zdobit wistária, okrasný javor a okrasná třešeň. Největší kus práce odvedli Honzík Přikryl a Zbyněk Krátký, kluci kteří byli u všeho.
Zprávičky z Tučína 18/2008
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Spolky a technika pomohla postavit májku

První májový den již od rána připravovali místní Nadšenci areál koupaliště
na přicházející sezónu, která již začíná klepat na dveře.Vždyť už příští týden
bude zahájena Tučínským špekáčkem. Proto bylo zapotřebí dát vše do pořádku.
Volného dne však využily spolky z Tučína a v odpoledních hodinách se za účasti Nadšenců, hasičů i sportovců pustily do stavění Májky. Zatímco mladí kopali pořádnou díru na usazení, starší vyrazili po vzájemné dohodě starostů sousedních obcí Tučín a Pavlovice u Přerova na Májku do pavlovského lesa.
Po příjezdu letošní Májky do areálu koupaliště se pustili všichni do práce.
Děvčata připravila věnec a nazdobila špičku, mužská část loupala kmen
a stavěla táborák. U hlavního aktu vztyčení májky v letošním roce pomáhala i technika místního podnikatele. Bylo samozřejmě nutné lany jistit
a udržovat balanc, ale nejtěžší sílu na zvedání obstaralo hydraulické rameno kolového nakladače. Pak už jen řádně zasypat, udusat, upravit terén a mohlo dojít na závěrečnou fázi občerstvení. Štamprlička slivovice, klobáska od
Nadšenců a bečka piva od starosty byla odměnou za volný pracovní den.
Teď se můžeme připravit a těšit na tradiční Kácení májky, které bude v Tučíně 24. 5. 2008.
Smékal J.
16
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TUČÍNSKÝ ŠPEKÁČEK – 2008
Hudební festival „Tučínský špekáček“ proběhl dne 10. května 2008. Dle
smlouvy o poskytnutí dotace byla akce podpořena částkou 30.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje. Dle žádosti bylo dle rozpočtu akce žádáno o příspěvek cca 92.000,- Kč. Po stanovení přiznané dotace ve výši 30.000,- Kč
byly provedeny kroky k úpravám rozpočtu.
Na základě osobních kontaktů a dobrých vztahů byly s účinkujícími dohodnuty různé honoráře dle počtu účinkujících a dojezdové vzdálenosti. Pro zdárný
průběh festivalu, zajištění bezpečnosti a dobrého jména na další období byly
provedeny opravy dláždění v areálu, bylo vyrobeno a instalováno zábradlí proti pádu do koupaliště, které je v těsné blízkosti posezení a parketu, a vzhledem k délce trvání festivalu bylo provedeno osvětlení altánů pro skupiny a přístřešků pro návštěvníky. Tyto opravy byly účtovány výhradně z rozpočtu obce.
Opravy byly dobrou vizitkou úspěšné akce Tučínský špekáček a dalších kulturních akcí, které se v obci konaly a dále do budoucna konat budou. Zvýšený
počet návštěvníků a jejich dobré ohlasy byly důkazem dobrého rozhodnutí.
Na základě zvýšeného zájmu bylo zakoupeno 7 kusů souprav lavic se stoly
pro venkovní posezení.

18
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V sobotu dopoledne byly u podia postaveny, jako ochrana před nepříznivým
počasím, altány pro diváky zakoupené v roce 2007, do kterých bylo instalované
osvětlení. V areálu byl za dozoru SDH Tučín zapálen táborák, na kterém si děti opékaly špekáčky, které obdržely zdarma. Samotnou akci navštívilo cca 150
dětí, které obdržely zdarma špekáček na opečení, cca 90 mladistvých do 18 let
a 200 dospělých platících návštěvníků. Cena vstupenky byla stanovena na 50,Kč. V průběhu festivalu vystoupily: skupina Špunt – Přerov, Rensi – Přerov, Pupkáči – Lipník n/B a Druhá Míza – Vsetín, Gosha – Vsetín a Bluestones - Příbram. Každá skupina vystoupila se svým hodinovým programem.
Mezi každou skupinou vyplnily proluku na výměnu kapel svým vystoupením
taneční country skupiny HELF DANC – Týn n/B a Colorédo - Přerov. Skupina Colorédo nahradila původně plánované vystoupení dětského souboru,
který se pro nemoc členů nemohl zúčastnit. Jednotlivé skupiny byly odměněny keramickými cenami, honorářem dle dohody a občerstvením od pořadatelů.
Po ukončení vystoupení všech přítomných skupin pokračovalo v hraní
hudební těleso složené z hudebníků všech účinkujících skupin. Návštěvníci si celou akci pochvalovali a vyslovovali přání účasti na příštím ročníku a v dalších letech. Na festivalu byl prezentován celý region a podZprávičky z Tučína 18/2008
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pora Olomouckého kraje byla zveřejňována konferenciérem programu, na plakátech a letácích.
Na zabezpečení festivalu se podílelo různou činností 20 pořadatelů, kteří ochotně přispěli svou prací bezplatně na podporu rozvoje kulturního dění
v obci, regionu a širokého okolí.

Úspěch mladého včelaře
17. 5. 2008 se zúčastnil Radim Šulák oblastního kola soutěže mladých
včelařů „Zlatá včela“. V konkurenci svých vrstevníků prokázal své znalosti,
šikovnost a chuť do práce s včelami a získal od komise pro práci s mládeží
Českého svazu včelařů diplom za krásné 1. místo
Blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

Tornádo Lou kácela Májku v Tučíně
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V sobotu 24. 5. se areál koupaliště proměnil na Western city Tučín. V dolíčku se usadili zlatokopové a pistolníci, kteří přijeli na dřevo pro stavbu ohrady.
Nejdříve se v plné kráse předvedli ti nejmenší zlatokopové z Mateřské školy
z Tučína. Pásmo říkanek a písniček potěšilo přítomné a bylo pěkným úvodem před staršími kamarády ze ZŠ Želatovice. Ti se předvedli s písničkami,
pohádkou Sůl nad zlato a tanečním vystoupením. Potlesk na otevřené scéně
byl zasloužený. Vzápětí se parket proměnil v naleziště zlata a zlatokopové
ve věku od 3 do 14 let rýžovali zlato. Nejlépe si vedla Kája Benešová v kategorii nejmladších, která narýžovala 200 kousků zlata a Monika Šuláková
ze starších s počtem 280. Pak již ovládli parket pistolníci a známá, famózní tučínská pěnice slečna Tornádo Lou s barovými tanečnicemi. Jejich
vystoupení rozproudilo krev pistolníků tak, že se mezi nimi spustila rvačka
a objevila se i židle naražená na hlavě jednoho z aktérů. Umravnění nastalo až v okamžiku příjezdu Limonádového Joea, který nabídl všem svou známou Kolalokovu limonádu. Nálada byla skvělá a pistolníkům se nakonec
podařilo vyjednat se šerifem žádané dřevo. Jen si ho museli sami pokácet
a slíbit, že vyrobí v areálu pro děti další atrakce pro hry. Při kácení opět soupeřily děti a mládež o vlaječku ze špice. V letošním roce získal cenu Tomáš
Prudil z Tučína. V průběhu celého kácení byla zajištěna kyvadlová doprava místním Tučolínem.
22
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Pobečví na kolech
V neděli 18. května organizoval Mikroregion Pobečví cyklistický výlet
se slavnostním otevřením cyklotrasy spojující obce svého mikroregionu.
Účastníci vyrazili ze tří směrů. Z Tučína, Radvanic a Dolního Újezda. Všem
účastníkům byly rozdány pozvánky, na kterých byla i mapa celého okruhu.
Společným cílem byl sportovní areál v Lazničkách. K jednotlivým obcím se
ze všech tří směrů postupně po trase připojovali účastníci dalších členských
obcí. Do Lazniček tak dorazily celé pelotony dětí i dospělých cyklistů vedených starosty svých obcí. Jako poslední dorazil i s doprovodným vozidlem
a zdravotním zajištěním nejpočetnější peloton, který začínal v nejvzdálenějším
Tučíně. Ve sportovním areálu již byli připraveni manažeři mikroregionu Jana a Standa Vrublovi se soutěžními disciplínami pro družstva ze zúčastněných
obcí. I vzorně připravené občerstvení hostitelskými Lazničkami přišlo všem
po zdolání cíle vhod. Předseda Mikroregionu Stanislav Jemelík přivítal všechny účastníky a symbolicky přestřihl pásku na otevření cyklotrasy Pobečví.
Sluníčko svítilo a hřálo, ale mraky se neustále stahovaly a předpověď bouřky
na 14 hodinu hnala organizátory k soutěžím. Družstva obdržela trika v různých
barvách a zápolila ve slalomu, pomalé jízdě, štafetě s míčkem a štafetě s pře-
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vozem vody. Nejlépe si vedlo družstvo z Radslavic, které obsadilo 1. místo,
na druhém místě skončilo nejmladší družstvo z Lazniček, třetí místo vybojovalo družstvo spojené ze dvou obcí Radvanic a Buku. Bramborová medaile tentokrát zůstala pro Tučín. Na vyhodnocení již spustila dlouho avizovaná bouřka a tak všichni využili vnitřních prostor areálu.Vítězům předal věnovaný dárkový balíček Ing. Bakalík. Silný déšť trošku překazil suchý návrat domů, ale
v rámci nácviku evakuace vodou postižených oblastí, a to v tu chvíli Lazničky
byly, zorganizovali starostové Radslavic a Tučína prověření akceschopnosti svých dobrovolných hasičů a tak cestu zpět zajistili pohotoví hasiči. Celá
akce byla spolufinancována z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2008. Děkujeme všem organizátorům a účastníkům, kteří přispěli k příjemně
strávené neděli.
Řezníček Jiří

Noc ve školce
Na konec školního roku jsme pro děti připravily překvapení v podobě
„nočního spaní ve školce“.
Doma si děti nachystaly spacáky, polštář a svého oblíbeného plyšáka
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a před Večerníčkem jsme se všichni sešli ve školce. Každý si našel své místečko na spaní mezi hračkami a už se těšil jak zalehne do spacáku. Celý večer
se promítaly pohádky. Jako překvapení jsme měly nachystaný malý ohňostroj, ale protože začala bouřka, neuskutečnil se. I přes silný vítr, déšť, hromy a blesky se nikdo nebál, za což patří dětem velká pochvala.
Večerní spaní se moc líbilo. Proto někteří spali doma ve spacáku i týden
po akci.
p. uč. Vysloužilová Eva a teta Pospíšilová Iva

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2007/2008
Nastává čas prázdnin a my bychom chtěly využít této příležitosti k malému ohlédnutí na činnost v naší mateřské škole.
Snažíme se být stále aktivní a připravujeme pro děti zajímavé programy.
Například vystoupení na setkání seniorů, kde děti krásně zahrály pohádku O Budulínkovi, kde měla hlavní slovo Anička Lukášová, dále Mikulášská
nadílka ve spolupráci s čerty a anděly ze ZŠ Želatovice.
Pod vánočním stromečkem jsme si zazpívali koledy a děti pod ním našly
spoustu dárků od Ježíška.
V únoru se konal tradiční dětský karneval, maminky a babičky napekly,
vyzdobily sál a zúčastnily se průběhu, za což jim patří poděkování. Dík patří i paní V. Barboříkové za obsluhu a všem, kteří nám přispěli finanční částkou či darem.
Poprvé jsme začali navštěvovat kurz keramiky v Přerově. Dětem se tam
moc líbilo a každý si na konci kurzu odnesl svoje vlastní výrobky.
Začátkem dubna jsme odjeli vlakem na školu v přírodě do Rožnova pod
Radhoštěm.Všem se tam moc líbilo a i když někteří byli poprvé, nikomu se
nestýskalo. O odvoz zavazadel se postaral pan Pospíšil Petr a Jemelka Tomáš,
kterým tímto děkujeme. Poděkování patří i Zahrádkářům, kteří nám vyhrabali zahradu, upravili vzrostlé stromy a zastřihli živý plot.
Jako každým rokem, tak i letos jsme navštěvovali lekce plavání na přerovském bazéně. Děti se naučily nebát se vody a velkým překvapením byla odvaha malošků.
I v letošním roce jsme byli osloveni o program na Kácení máje. Krásné básničky přednesly a písničky zazpívaly všechny děti ze školky: Maruška Štiborová, Maruška Podmolíková, Karolínka a Adélka Benešovy, Daneček a Davídek Zdráhalovi, Anička a František Lukášovi, Anička Kociánová,
Anetka Přikrylová, Mareček Krejčí, Míša Rychlík, Jenda Stiskálek, Pavlínka Kobertová a Nikolka Görfölová.
Dětský den jsme oslavili ve školce i na Rybníčku.
Zprávičky z Tučína 18/2008

25

Začátkem června se uskutečnily dva výlety na farmu Bolka Polívky a hrad
Bouzov.
V posledním školním týdnu jsme se rozloučili se 7 předškoláky, kteří nastupují po prázdninách do školy. Při hledání pokladu měly maminky
možnost si ověřit, co si děti pamatují. Poklad byl spravedlivě rozdělen a děti odměněny.
Překvapení na konec školního roku bylo v podobě „Noci ve školce“.
Doma si děti nachystaly spacáky, polštář a svého oblíbeného plyšáka a před
Večerníčkem se sešly ve školce. Každý si našel své místečko na spaní a už
se těšil jak zalehne do spacáku. Celý večer se promítaly pohádky. Jako překvapení jsme měly nachystaný malý ohňostroj, ale protože začala bouřka,
neuskutečnil se. I přes silný vítr, déšť, hromy a blesky se nikdo nebál, za což
patří dětem pochvala.
Přes celý rok udržujeme spolupráci s MŠ Bezuchov, MŠ a ZŠ Želatovice,
MŠ Říkovice.
Průběžně navštěvujeme divadelní představení, koncerty v Městském domě
a kině Hvězda v Přerově.
Celý rok jsme sbírali starý papír a chtěli bychom poděkovat všem občanům,
kteří se na tom podíleli s námi a panu Korejzovi P. za odvoz papíru do sběrných
surovin. Finanční částka byla použita na vybavení pro děti do školky.
Také bychom chtěli touto cestou poděkovat vedení obce a zastupitelstvu obce, že nezapomíná na své nejmenší občánky a finančně podporuje provoz i modernizaci MŠ.
Přejeme všem krásné prázdniny a v září se děti opět sejdeme!
Eva Vysloužilová, statutární zástupce
Olinka Krejčířová, učitelka
Iva Pospíšilová, teta školnice

Zprávičky ze školy Želatovice
V období prázdnin již jen vzpomínáme na uplynulý školní rok, který byl
slavnostně ukončen za přítomnosti starostů přiškolených obcí a zřizovatele
na Charamzku v pátek 27. 6. 2008. Byli vyhodnoceni žáci, kteří se podíleli největší měrou na sběru starého papíru, žáci, kteří v průběhu školního roku reprezentovali naši základní školu a žáci za dobré školní výsledky a vzorné chování.
Rozloučili jsme se s osmi žáky pátého ročníku, kteří přecházení na plně organizovanou školu do Přerova (1 žákyně na Gymnázium J. Škody a zbývající
na ZŠ Trávník). Věříme, že se jim bude v budoucnu dařit stejně dobře, ne-li lépe při pokračování plnění školní docházky. Je potěšující, že při konečném
26
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hodnocení žáků
všichni prospěli a nebylo udělené žádné výchovné
opatření a ani chování nebylo ohodnoceno sníženou známkou.
V současné
době se ve škole provádí úklid
po malování, kdy
byly malovány
všechny učebny, chodby a sociální zázemí žáků.
Tak se již pomalu připravujeme na nový školní rok, který bude slavnostně
zahájen v pondělí 1.září 2008 v 8,00 hodin v budově školy. V novém školním roce očekáváme 10 nových prvňáčků, takže celkový stav žactva ve škole bude 32 žáků. I v novém školním roce budou ve škole žáci všech ročníků,
kteří budou rozděleni do dvou tříd s tím, že výuka jazyka českého, matematiky
a anglického jazyka nebude probíhat ve spojení tří ročníků v jedné třídě.
Tolik krátce v prázdninové pauze. Zájemci o informace mohou volit telefonický kontakt na čísle 737 748 566 nebo e-mailem na adrese zszelatovice@
post.cz. Další informace budou průběžně zveřejňovány
na webových stránkách školy na adrese
www.zszelatovice.
wz.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi.
Pěkné a poklidné
prožití zbytku prázdnin a dovolených
Vám za ZŠ Želatovice přeje
Mgr. Rudolf Vybíral, ředitel školy
Zprávičky z Tučína 18/2008
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www.tucin.cz
Na internetových stránkách obce si můžete zadat automatické zasílání aktualit, nebo pozvánek na akce, které jsou zveřejňovány. Pro tuto službu musíte
pouze zadat Vaši emailovou adresu a které zprávy chcete zasílat. V případě,
že se Vám nebude služba líbit, můžete ji zase lehce odhlásit. Vyzkoušejte.

Informace z Obecního úřadu Tučín
Získané dotace:
Obec Tučín v letošním roce obdržela tyto dotace:
Akce

výše dotace

Tučínský špekáček
Nákup plovoucího čerpadla pro SDH
Oprava kapličky sv. Anny
Chodník + VO + oprava cesty + zeleň
Výsadba biokoridoru za bažantnicí
Výsadba biokoridoru za koupalištěm
Bezdrátový rozhlas

30.000,- Kč
18.000,- Kč
146.446,- Kč
2.906.709,- Kč
215.510,- Kč
560.544,- Kč
400.000,- Kč

finance poskytl

spoluúčast obce

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj 18.000,- Kč
EU + SZIF
16.272,- Kč
EU + SZIF
479.968,- Kč
SFŽP
0,- Kč
ERDF + SFŽP
62.284,- Kč
MMR
132.000,- Kč

Hospodaření obce za rok 2007
Celkové příjmy:
4.840.853 Kč
Výdaje:
3.602.421 Kč
Výsledek:
+ 1.238.432 Kč
Závěrečný audit hospodaření provedený pracovníky Krajského úřadu Olomouc v obci Tučín byl se závěrem : Bez výhrad
Co lze na obci zapůjčit:
Věc
poplatek
Altán 3x6m
250,- Kč/den
Sada 2 lavice + stůl
50,- Kč/den
Drtič křovin
30,- Kč/den

počet kusů k zapůjčení
3
10
1

Nová pohlednice obce
Na obecním úřadě je možnost zakoupení nové pohlednice obce s letní
tématikou. Pohlednice se prodává za cenu 3,- Kč/kus. Pohlednice byly vydány v omezeném počtu a budou do vyprodání.
K dispozici jsou i pohlednice zimní a pohlednice staršího vydání.
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Bezdrátový rozhlas
Bezdrátový rozhlas bude po zkušební době fungovat v domácnostech, ve
venkovních prostorách bude hlášení jen orientační na čtyřech místech v obci, aby byla pokryta co největší obydlená část.
Kdo z občanů si ještě nevyzvedl domácí přijímač, nechť se dostaví na OÚ,
kde mu bude vydán. V rodinných domech, kde bydlí více jak 1 rodina si mohou zájemci přijít pro druhý přijímač.
V současném období probíhá zkušební provoz, kdy zjišťujeme nejideálnější nastavení hlášení, aby nedocházelo k přebuzování domácích přijímačů
nebo naopak k malé hlasitosti. Proto žádáme občany, kteří mají nějaký problém s domácím přijímačem, aby nahlásili problém na OÚ. Po sběru informací
od obyvatelů budou problémy řešeny dodavatelskou firmou.
Domácí přijímač musí být zapojen do sítě, aby byl funkční. Do přístroje
si můžete dát baterii 9,5 V, která slouží k udržení pohotovosti pro případ hlášení při výpadku proudu. Nová ústředna umožňuje i tuto funkci. Adaptér
zapojený v síti je úsporný a použití jen baterie není vzhledem k cenám a výdrži baterií nejúspornější. Doporučujeme tedy připojení na síť.
Pro upozornění – barevná kontrolka signalizující sílu signálu se zabarví
po spuštění rozhlasu při vysílání signálu,
– smazání zpráv je možné jen po ukončení hlášení a vypnutí
ústředny (při průběhu hlášení nebo hudby nelze mazat)
Nejbližší kulturní a sportovní akce:
Hodové slavnosti
26. 7. sobota: sportovní odpoledne na hřišti – motokáry, fotbálek, útok SDH
27. 7. neděle: vysvěcení rekonstruované kapličky sv.Anny, mše svatá, hodová veselice na návsi se skupinou MINIMAX – Chropyně
Projížďky Tučolínem
Táboření dětí na koupališti
8. 8. noc z pátku na sobotu, vlastní spacák + karimatku, hry, soutěže, noční
stezka, vaření kotlíkového guláše, písničky
Přihlášky u pí Novákové na koupališti.
Hry bez hranic
16. 8. v sobotu od 14 hodin na koupališti v Tučíně. Jedná se o netradiční
soutěže družstev obcí Mikroregionu Pobečví. Vše bude ve westernovém
duchu včetně přítomnosti koní, cowbojů a nebude chybět ani vystoupení Tornádo –Lou. Můžete si i vyzkoušet elektronického býka. Nenechte si ujít podívanou a přijďte povzbudit družstvo Tučína, které bude obhajovat titul Přeborník Mikroregionu 2007. Občerstvení, včetně masových specialit, zajištěno v areálu hřiště i koupaliště.
Zprávičky z Tučína 18/2008
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Konec prázdnin s lampionem 30. 8. Na Rybníčku posezení s velkoplošným
promítáním fotografií z akcí, po setmění lampionový průvod obcí. Lampiony
a dobrou náladu s sebou. Zvou SDH Tučín
Knihovna- soutěž ve slovoskladu
září – přesné datum bude určeno knihovnicí Mgr. Rychlíkovou Martou. Přihlášky v knihovně.
Významná jubilea občanů ve druhém pololetí roku 2008
Listopad
Srpen
Zdráhalová Jaromíra
Pavlíček Zdeněk
60
Mik Jaroslav
Barbořík Jaroslav
60
Zdráhalová Jarmila
Menšíková Naděžda
50
Tichánková Vlasta
Mikalová Jiřina
Říjen
Zbranek Pavel
Jemelka František
88
Skálová Bernarda
87
Prosinec
Konupčík Jan
Všem srdečně blahopřejeme!

83
70
50
80
75
60
84

Omlouváme se panu Oldřichu Valentovi za tiskovou chybu uvedenou ve Zprávičkách č. 17. Správně mělo být: květen Valenta Oldřich 60
Děkujeme za pochopení.

Osobnosti a významní rodáci obce
Osobnost obce – Hana Pavlíčková
V tomto malém portrétu bych ráda zachytila život a aktivity naší občanky
paní Hany Pavlíčkové. Narodila se 23. 9. 1952 a své dětství prožila v obci Čechy. Od nejútlejšího věku byla posedlá cvičením a pohybem. Avšak život v malé vesnici vzdálené od okresního města žádné možnosti věnovat se
aktivně své zálibě nenabízel a dojíždění bylo problematické jak z finančních,
tak i časovým důvodů. Pouze jeden rok v době svých deseti let měla možnost dojíždět do Přerova a stát se členkou gymnastického oddílu Spartaku PS.
Sama o této době říká: „Byla jsem v sedmém nebi, když jsem mohla cvičit
a dělat přemety ve velké tělocvičně. Bylo to pro mě něco neskutečného.“
Přestože po roce musela s tímto dojížděním skončit, neskončila její láska ke
sportu a pohybu vůbec. Za školu se zúčastňovala všech sportovních závodů,
ať to bylo v atletice, gymnastice, plavání nebo míčových hrách.
V roce 1972 se provdala a odstěhovala do Přerova. Po narození svých
dvou dětí se již v roce 1976 začala organizovaně věnovat cvičení jako členka ČSTV ve Spartaku PS Přerov. Začínala ve složce cvičení rodičů a dětí, kam
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chodila s oběma dětmi cvičit. Asi za dva měsíce nato začala chodit do cvičení žen. V roce 1977 ji vedení Spartaku PS vyslalo na školení cvičitelů 4.
třídy ZRTV a v následujícím roce na školení cvičitelů 3. třídy. Od této doby vedla a cvičila ženy. Stala se členkou okresní náčelnické rady a asi po dobu deseti let vykonávala funkci okresní vedoucí komise rytmické gymnastiky.
Vedla nácvik spartakiád – výběrových skladeb, které cvičily vždy dorostenky
a ženy. Zúčastňovala se republikových srazů a připravovala ženy v okrese
Přerov.
V roce 1981 se zúčastnila školení 3. třídy rytmické gymnastiky v Roudnici nad Labem. O dva roky později, tedy v roce 1983 byla vyslána na školení
cvičitelů 2. třídy základní
gymnastiky.
Kromě soutěží v gymnastice a atletice se zúčastňovala s kolektivem volejbalových turnajů, v nichž
dosahovali dobrých umístění.
V roce 1985 se s rodinou přestěhovala do nového rodinného domu v Tučíně. Ani nyní nezanechala svých sportovních
aktivit a začala organizovat
cvičení pro místní ženy
a dívky. Nejprve se cvičilo v budově nynějšího obecního úřadu v Tučíně
a po zajištění uhlí v sokolovně v Želatovicích. Zájem o cvičení byl obrovský, účastnilo se ho přes 60 cvičenek z obou obcí. Měla snahu prosadit cvičení všech složek včetně mužů. Po nějaké době se jí podařilo sehnat další cvičitelky pro cvičení žákyň a později i pro cvičení rodičů s dětmi. Se
svými cvičenkami se pravidelně zúčastňovala všech soutěží, které pořádal
ČSTV – odbor ZRTV, později ASPV. Soutěžily v atletice, gymnastice, všestrannosti v přírodě, vybíjené a volejbale. Mnohdy získaly dobrá ocenění a postoupily do oblastních kol.
V roce 1994 zkusila hrát na popud svých známých metanou za SK Precheza Přerov. Nejprve hrála jako náhradnice, ale jelikož dosahovala dobrých
výsledků byla brzy zařazena do základního kádru družstva. Za dva roky
byla nominována na mistrovství republiky, kde skončila na pěkném 3. místě
v soutěži jednotlivců. Další rok se umístila ještě lépe, a to na 2. místě. V soutěži družstev se umístilo její družstvo na mistrovství republiky dvakrát na prvním a jedenkrát na druhém místě. V roce 1997, kdy skončila na MR v souZprávičky z Tučína 18/2008
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těži jednotlivců na druhém místě, byla nominována na Mistrovství Evropy v Dánsku,
a to jak za jednotlivce, tak i do družstva. Přesto, že se velmi těšila, z důvodu onemocnění
chřipkou se nemohla zúčastnit.
V roce 2000 obsadila jako členka družstva Precheza Přerov na mistrovství České
republiky v lední metané vynikající druhé místo. V tomtéž roce zvítězila v soutěži o Zlatý
kužel v hodech jednotlivců na cíl v metané na asfaltu ziskem 224 bodů. A úspěchy
pokračovaly i další rok, kdy na mistrovství
ČR v lední metané v soutěži jednotlivkyň
získala stříbrnou medaili ziskem 474 bodů,
v soutěži družstev pak pěknou třetí příčku.
V roce 2002 byla Českým svazem metané nominována na mistrovství světa v lední metané, které se konalo ve Švýcarsku, kde obsadila 32. místo.
V letech 2004, 2005 a 2006 byla členkou družstva SKM Precheza Přerov,
které obsadilo na mistrovství ČR v metané na ledě v hodech na cíl druhé místo a v roce 2005 vynikajícím výkonem postoupila do závěrečných bojů v soutěži jednotlivkyň a po napínavém souboji vybojovala vítězství a tím i titul mistryně ČR na ledě. Vítězstvím se zároveň kvalifikovala na mistrovství Evropy.
V letech 2001, 2005, 2006 a 2007 se s družstvem kvalifikovala na Evropský
pohár.
Neopustila ani svou cvičitelskou funkci. Již dlouhá léta působí jako cvičitelka v obci, kde se pravidelně jednou týdně schází v budově obecního úřadu pod jejím vedením ženy všech věkových kategorií, aby si sportem zlepšily svou fyzickou kondici. Mezi její nejnovější sportovní aktivity patří závody dračích lodí.

Poděkování
Děkujeme Všem občanům, kteří se aktivně podílí na úklidu veřejných prostranství, údržbě svých předzahrádek a výzdobě okolí svého bydliště. Taktéž
všem, kteří se svou účastí na akcích podílí na podpoře sportovního a kulturního dění v obci.
Řezníček Jiří, starosta obce
Tisk: TISKÁRNA POŘÍZEK, Bystřice pod Hostýnem.
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