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Vážení spoluobčané,

možná si někteří čtenáři Zpráviček z Tučína všimli, že v letošním roce nevyšlo
letní a částečně podzimní číslo, ale věřte, že jsme na Vás nezapomněli. To
jen den má pořád jen 24 hodin a příval úkolů nedovolil věnovat se redakční
činnosti zpráviček. Dnešním dvojčíslem Vám však chceme shrnout všechny
události, které se v obci udály od poslední uzávěrky čísla 18. Tak třeba Vám
právě teď příjdou vhod pro volnou chviličku, kterou je třeba si v předvánočním
shonu udělat.

Z činnosti obce:
V sobotu 19. 7. proběhla v areálu koupaliště v Tučíně II. Neckyáda. V letošním
roce se zúčastnilo 5 plavidel. Soutěžilo se o pohár a pěkné ceny v plavbě na
domácky vyrobených plavidlech v plavbě na nafouknutých duších. V první
soutěži se posádky na svých plavidlech utkaly každý s každým v rozplavbách a nejmenší součet
časů ze všech jízd určil
vítěze. Po úporných
bojích si pro první místo připlul kapitán Míša
Barbořík s plavčíkem
Ríšou Stiskálkem na
plavidle QUEEN 1,
druhé místo obsadil
kapitán Lukáš Hlobil plující na plavidle
BABY LUKY, třetí
dorazil ke břehům
PARNÍK ZUBR II
s posádkou Radim
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a Monika Šulákovi a jako čtvrtá připlavala TUČŇAČKA (tenisový kurt)
s kapitánem Martinem Solařem a plavčíky Katkou Solařovou a Jakubem
Kalusem. Páté plavidlo TUČÉNSKÁ PLACKA s kapitánem Přemkem Korejzem a plavčíky Pavlou Zdráhalovou a fenkou Dejzinou bylo hodnoceno ve
starší kategorii. V plavbě na duších zvítězil Ríša Stiskálek. Počasí přálo a tak
nikomu nevadila ani koupel.
• 21. 7. – 22. 7. prováděli zahrádkáři a část mladých zahrádkářů úklid cest
kolem obrubníků a kamenných rigolů. Práce to není zrovna atraktivní, ale
pro čistotu a vzhled obce velice potřebná a záslužná.
• Ve dnech 26. 7. – 27. 7. proběhly tradiční hodové slavnosti v Tučíně. Sobota
byla opět ve znamení sportovního odpoledne, na kterém se nejprve utkaly
dívky z Tučína proti dívkám z Podolí, v dalším zápase svobodní proti
ženatým a na závěr mladší senioři proti zastupitelstvu obce. Po fotbalovém
klání předvedla svou šikovnost děvčata s požárním útokem a muži z Tučína
a Želatovic. Naši sousedé se mohli pochlubit se svou starou koňskou
stříkačkou, kterou po letech zprovoznili. Jak už bývá v Tučíně pravidlem,
kdo měl chuť a odvahu mohl si vyzkoušet zdarma jízdu na přistavených
motokárách od firmy „tom-a-race“.
K nedělnímu budíčku vyhrávala Aničkám a sponzorům Záhorská kapela.
Všechny občany tak probrala a upozornila, že je třeba se vydat ke kapličce
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sv. Anny z roku 1833, která byla v letošním roce zrekonstruována. O celkové náklady rekonstrukce ve výši 168.020,- Kč se v rámci získané dotace
z Programu rozvoje venkova z opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova se podělila Evropská unie příspěvkem ve výši 109.834,- Kč, příspěvek národních zdrojů činil 36.612,- Kč a obec Tučín uhradila 21.574,- Kč.
Před hodovou mší za účasti občanů vysvětil Artur Gorka kapličku včetně
nových obrazů, které obci namaloval ostravský malíř Jiří Síkora. Na vysvěcení přivezlo starší občany a zájemce ze spodního konce Tučolíno, a ušetřilo
tak cestu do kopce. Po mši svaté u zvonice se začalo hodové veselí Na Rybníčku, kde již byly přichystány pouťové atrakce a stánky s cukrovinkami.
V odpoledních hodinách
pak hrála k tanci a poslechu skupina Mini-max
z Chropyně. Velký zájem
byl také o projížďku obcí
Tučolínem, které bylo
tak vytížené, že muselo
mít i zasloužený odpočinek. Na závěr se sluší
poděkovat všem členům,
kteří pomohli s přípravou hodových slavností
a Obecnímu úřadu za
příkladnou spolupráci.
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• 4. 8. se obcí prohnala větrná smršť,
která napáchala
škody na majetku
obce i občanů. Starosta obce vyhlásil
pohotovost pro
SDH Tučín poplachem. Jednotka
vyjela v počtu 6
členů + starosta
obce, který dohlížel na odstraňování
následků smrště.
Nejdříve hasiči
zajistili uvolněnou
krytinu na stodole
v č.p. 9, kterou
vichr rozhodil po
okolí a část uvolnil. Jištěni lanem
a za pomocí žebříků zvládli hasiči
i práci ve výšce.
Po zajištění se
jednotka přesunula na cestu směr
Kozlovice, která
byla zatarasena
rozlomeným stromem. Za pomocí
motorové pily byla překážka odstraněna tak, aby nemohlo dojít k dalšímu
ohrožení osob a provozu.Stejně dobře si poradilo mužstvo i s poslední
ulomenou větví , která zatarasila vjezd na hřiště. Za odstraňování následků
a včasnou reakci na vyhlášený poplach náleží jednotce SDH pochvala
a poděkování.
• 8. 8. uspořádali Nadšenci táboření dětí na koupališti. Počasí moc nepřálo
a situace vypadala, že se bude tábořit doma v pelíškách, ale při ustání deště
děti samy rozhodly svým příchodem na koupaliště, že jsou odhodlané a natěšené tábořit ve stanech. Nadšenci i díky rodičům, kteří byli ochotni zapůjčit
stany pro zvýšené množství dětí postavili tábor a začali s dětmi připravovat
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večeři – bramborový
guláš. Zatímco starší
děti kuchtily, nejmenší
se bavily hrami společně
s Peťkou Novákovou.
Čas rychle běžel a tak
posezení u ohně s kytarou pana starosty muselo
být přerušeno, neboť již
byla připravena večerní stezka odvahy po
pohádkových bytostech.
Děti od těch nejmenších
postupně s baterkami po
světýlkách a obrázcích navštívily vílu, čerta, loupežníka, farmáře, piráta,
„protivného“ Honzu, kominíka, kuchařku, Vodní vílu a čaroděje. U každého
museli splnit nějaký úkol. Děti byly moc šikovné a maminky vůbec nevěřily,
že se děti nebály a že se nebudily ani při noční bouřce. Druhý den ráno
drobně pršelo a tak se snídaně včetně soutěží a vyhodnocení přesunuly
do zděného altánu na koupališti. Děkujeme Nadšencům, rodičům, kteří
pomohli a mládežníkům v obsazených rolích pohádkových bytostí.
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• 9. 8. přijeli do Tučína nevidomí lidé, kteří prostřednictvím paní Hrdličkové
projevili zájem o projížďku obcí Tučolínem, včetně seznámení s historii
obce. I přes sobotní čas ochotně přistavil motorový vláček řidič pan Vojta
Korejz a při projížďce celou obcí seznámila přítomné obsáhlým výkladem
o historii kronikářka a místostarostka obce Ing. Jana Slaměníková. Starosta
obce jen doplnil případné dotazy a pořídil o celé projížďce fotodokumentaci.
Svou projížďku zakončili nevidomí občerstvením na koupališti u paní
Novákové. Spokojenost spolku nevidomých a písemné poděkování byla
příjemnou odměnou za společně strávený čas.
• 11. 8. provedl člen mladých zahrádkářů Martin Doležal úpravu záhonku
před Jednotou vyplevelením, okopáním a zalitím růžiček, které mladí
zahrádkáři pod vedením starších zahrádkářů před časem vysadili.
• 14. 8. byla svolána Valná hromada MAS Záhoří–Bečva, které jsme členem.
Hlavním cílem svolané VH bylo schválení Smlouvy o Partnerství s partnerem z Polska Gminou Prószkow.
• 16. 8. přijela do Tučína osmnáctičlenná delegace z Polska. Cílem návštěvy
bylo navázání partnerského vztahu s Místní akční skupinou Záhoří-Bečva,
které je členem i obec Tučín v rámci Mikroregionu Pobečví. Hosty uvítal
starosta obce Tučín Jiří Řezníček na obecním úřadě, a pak po krátkých
projevech starostky Prószkowa Rózy Malik a předsedy MAS Záhoří-Bečva
podepsali oba jmenovaní připravenou smlouvu v české verzi, která byla
ihned zpečetěna slavnostním přípitkem všech zúčastněných. Slavnostní
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akt podpisu zpestřilo vystoupení Moravské Veselky s dětským souborem
Hánácké Prosének. Po této prezentaci již bylo přistaveno pro hosty Tučolíno, které je přepravilo až před tribunku místního hřiště, kde se již čekalo
na zahájení her.
16. 8. organizovala obec Tučín jako vítěz Her bez hranic 2007, Hry
Mikroregionu Pobečví s názvem „Na tučínském západě“. Viz samostatný
článek.
23. 8. v návaznosti na podpis partnerské dohody odjela delegace z MAS
Záhoří-Bečva do polského Proszkowa, kde byla v rámci dnů Proszkowa
podepsána dohoda v polské verzi. Této delegace se zúčastnily za obec
Tučín starosta obce Jiří Řezníček, místostarostka Ing. Jana Slaměníková
a zástupci spolku šipkařů Přemek Korejz a Tereza Korejzová. V Polsku
nám hostitelé ukázali soukromou farmu včetně vyjížďky koňskými povozy
a provedli nás památkami Proszkowa. Smlouva byla podepsána před zraky
všech přítomných účastníků oslav na jevišti venkovního areálu, kde probíhal
kulturní doprovodný program.
Ve dnech 25.-26. 8. se starosta obce Jiří Řezníček jako místopředseda
MAS zúčastnil společně se starostou obce Soběchleby- předsedou MAS
Jaromírem Dohnalem výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích,
na které byla prezentována MAS Záhoří–Bečva, Mikroregiony Pobečví
a Záhoří Helfštýn i Obec Tučín.
30. 8. uspořádali rodiče s dětmi za pomoci SDH Tučín rozloučení s prázdninami zakončené lampionovým průvodem. Posezení Na Rybníčku bylo
trošku chladnější, ale večerní procházka celou obcí s lampiony zahřála
hlavně děti. Děkujeme maminkám a hasičům za pěkné rozloučení s prázdninami.
7. 9. v rámci spolupráce obcí a žádosti starosty obce Pavlovice u Přerova
dorazilo Tučolíno na pavlovské hody. Trasa vedená přes zámek domova
důchodců zaujala návštěvníky a Tučolíno opět jezdilo stále vytížené. První
dvě jízdy byly pro seniory z domova, kteří byli za pěknou vyjížďku vděčni.
Další jízdy pak uspokojovaly čekající fronty.
Ve dnech 8.-13. 9. se zúčastnil starosta obce jako zástupce Mikroregionu
Pobečví poznávacího semináře do Bretaně. Stručným zhodnocením se Vám
pokusí nastínit průběh cesty.

Francie, region Bretaň, department Morbihan
Účel cesty:
Poznávací seminář pro zástupce mikroregionů Olomouckého kraje.
V nočních hodinách dne 8. září jsme se zástupci mikroregionů Olomouckého kraje vyrazili na cestu do Francie. Cílem byl departement Morbihan na
jižním pobřeží Bretaně. Seminář byl velmi dobře připraven, neboť pořádající
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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mikroregion Litovelsko využil pomoci, kterou poskytl profesor ekonomie
a řízení Guy-Armel Le Blanc. Jedná se o aktivního důchodce, který kromě
přednášek ve vzdělávacím zařízení Obchodní a průmyslové komory ve Vannes,
středisku Morbihanu, je předsedou asociace „Přátelství Morbihanu se Střední
Evropou“, v rámci které navazuje nejrůznější formy partnerských vztahů.
Profesor Le Blanc zařídil výměnné stáže pro studenty Univerzity Palackého
v Olomouci v rámci EU programů Sokrates Erasmus a Leonardo tzv. studijní
stáže na Univerzitě Bretagne Sud a stáže v podnicích Morbihanu. České
stážistky, které studují francouzský jazyk obor hospodářská praxe nebo obor
podnikání, zajišťovaly během pobytu zástupců mikroregionů Olomouckého
kraje odborný překlad.
Departement Morbihan má necelých 700 tisíc obyvatel, rozlohu 6 823
km² (tvoří čtvrtinu celé Bretaně) a celkem 261 obcí. Značnou roli hraje
turistický ruch, jedná se o šestý turisticky nejnavštěvovanější department ve
Francii. V případě departementu se nabízí srovnání s našimi kraji, nicméně
ve Francii je systém veřejné správy členitější, takže byť se nám department
jeví jako analogie k našemu kraji o sumu pravomocí se ještě dělí s nadřízenou
strukturou, s regionem (v tomto případě se jedná o Region Bretaň, který sám je
tvořen čtyřmi departementy). V rámci decentralizace se departementy změnily
z někdejších prefektur na samosprávné orgány, přičemž je vhodné poznamenat,
že proces decentralizace ve Francii se nepovažuje ještě za dokončený. Volený
orgán departementu představuje Conseil général du Morbihan (Generální
rada departementu Morbihan). Jejích 42 členů je voleno na šest let, přičemž
polovina se obměňuje každé tři roky. Volební systém je většinový dvoukolový
(tj. podobný našim volbám do Senátu). Představitel departementu v rámci
francouzské unitární logiky nenese žádný zvučný titul (jako je třeba v ČR
hejtman, nebo v Polsku maršálek), nýbrž je pouhým Předsedou Generální
rady.
V případě Bretaně by jsme rádi upozornili na jednu zajímavost, v rámci
unitární Francie obzvláště pozoruhodnou. Bretaň bývala svébytným regionem
a současná regionální identita se staví na velmi konkrétním základě – obnova
jazyka a celkové přihlášení se ke keltskému dědictví. Jedním z projevů je např.
že každá obec, každé město nese i název v původní keltské bretonštině, která
je rovněž intenzivně vyučována. Odlišný jazyk a vědomí společné identity
propůjčuje celému regionu jedinečné vědomí společné identity.
První zastávkou bylo sídlo Conseil général du Morbihan (Generální rada
departementu Morbihan) ve Vannes (čili bretonsky v Gwenedu). Proběhla
prezentace činnosti Rady departementu panem Pascalem Gandonem. Podrobně
jsme byli seznámeni se vznikem a fungováním klastrů v departmentu. Následovalo seznámení s činnosti Comité départemental du Tourisme (Výbor pro
rozvoj cestovního ruchu). Navzdory pozdní hodině se po prezentaci rozvinula
8
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velmi čilá diskuse, která pokračovala i později (ještě dlouho) v neformálním
prostřední.
Druhého dne jsme se vydali na poloostrov Quiberon (Kiberen), prohlédnout
si území NATURA 2000. Věnovala se nám trojice zaměstnanců, kteří se
starají o ochranu životního prostředí. Během procházky po pobřeží seznámili
účastníky s projektem ochrany 40 km pobřeží. Krajina byla poškozená parkujícími auty a divokou skládkou, původní fauna a flora byla téměř zničena. Za
pomocí příspěvků z EU se daří přírodní podmínky obnovovat, je však nutný
trvalý dohled.
Další zastávkou byla obec Guéméné sur Scorff (neboli správně bretonsky
Ar Gemene). Setkání se starostou a radním departementu Morbihanu, panem
Christianem Perronem se uskutečnilo ve víceúčelovém sále obce. Obec s 1200
obyvateli financovala z evropských fondů několik projektů. S jednotlivými
projekty byli účastníci seznámeni ústně. Prohlídka s výkladem se uskutečnila
v domě asociací (bývalá škola). Přestavbou vznikají nové prostory pro všestranné využití obyvateli obce. Mimo jiné zde vzniklo nahrávací studio pro
místní rozhlas a televizi. Nicméně mnohým z nás se stále nabízela otázka, zda
zařízení takové velikosti není pro takovou obec poněkud předimenzované.
Následující den jsme věnovali nejdříve prázdninové ekoosadě v Silfiacu
(Siliegu, jak by řekl správný Bretonec). Využití původních typických kamenných budov a nově postavených ekologických objektů k turistice a zejména
trvale udržitelnému turistickému rozvoji kraje (ostatně v jednoduchých ekologických budovách byli účastníci semináře ubytováni). Celý den účastníky
provázela zaměstnankyně asociace. Seminář sledovala francouzská televize.
Postupně nám byl předveden samočisticí ekologický rekreační bazén, kořenová
čistička odpadních vod (která ze strany starostů vyvolala obrovský zájem),
vytápění dřevěnými štěpky atd. Poté jsme se přesunuli k parcelám ekologického bydlení, které nesly ryze bretonský název Oglenn Ar Vourc´h. Zde se musím
zmínit o jedné zajímavé věci (z mnoha zajímavých věcí) – obec určila povinné
společné architektonické prvky. Nejednalo se o požadavek na uniformní
jednotu, jen několik prvků, které měly sídlu vtisknout alespoň trochu jednotný
ráz. Faktem je, že domy jsou sice stavěny co nejvíce tradičními postupy, ale
ve výsledku se odlišují od běžné architektury bretaňské vesnice. Za zmínku
stojí i zájem o bydlení ze strany obyvatel z celé Francie i zahraničí.
Následoval přesun do města Pontivy (Pondi). V tamější zemědělské škole
byl zajištěn oběd ve školní stravovně (za 8 €, francouzská pohostinnost má své
meze). V aule školy pokračoval seminář o ekologickém hospodaření přidružené
farmy. Poté se prezentovala místní akční skupina. Již základní údaje dávaly
tušit, že se seznamujeme s čímsi novým. Místní akční skupina byla tvořena
48 obcemi a celkem v ní žilo 78 000 obyvatel. Jak víme, jedná se o běžný
evropský standard, ale ve srovnání s českými MAS byla prostě velká. Bylo
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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fascinující sledovat, jaké problémy skupina řeší a jak své projekty financuje.
Bylo nutné si přiznat, že francouzský venkov sice čelí stejným výzvám, jako
ten náš (což samo o sobě může být překvapením), ale na zcela jiné úrovni. Příkladem budiž projekt, který vzbudil jednoznačně největší pozornost – babybus
(Francouzi samozřejmě volili název více francouzský, ale ekvivalentně i více
nesrozumitelný), jako zařízení ulehčující matkám péči o dítě.
Večer jsme se dočkali ještě přednášky s překvapivě rudo – zeleným
obsahem.
Závěr:
Cesta bezesporu přinesla pro zúčastněné mnoho cenného. Musíme ocenit
přístup starostů, kteří seminář pojali skutečně pracovně, což mělo mnohdy
devastující dopad na program, protože otázek bývalo prostě příliš mnoho.
Poznávací seminář mimo prostor středu Evropy přináší řadu zcela jiných
pohledů na běžnou problematiku. Je nutné si uvědomit, že je rozdíl mezi
informací a věděním - možná, že nebude možné získané zkušenosti jednoduše
kopírovat, ale podstatné je, že vidíme různá řešení a přístupy a můžeme začít
přemýšlet inovativně a začít hledat nové cesty a přístupy. V této souvislosti
musím konstatovat, že poznávací seminář plně splnil svůj účel a lze jej označit
za přínosný a užitečný.
Řezníček Jiří
• 20. 9. provedla firma BIOPAS svoz nebezpečného odpadu –ledniček,
televizorů, zářivek a pneumatik
• 26.-27. 9. organizoval Mikroregion Pobečví exkurzi do Jižních Čech do
oblasti Netolicka MAS Blanský les. Za Tučín se zúčastnili i pan Machura
a Ing. Podmolík. Po počátečních potížích s autobusem, kterému na dálnici
začal hořet motor proběhla celá akce úspěšně a všichni účastníci mohli
načerpat informace a inspiraci z navštívených obcí.
• Libavá 2008 - Odborná příprava jednotek
Dne 3.- 4. 10 se naše jednotka SDH Tučín zúčastnila cvičení s dalšími 21
jednotkami z Olomouckého kraje se zaměřením na ochranu obyvatelstva.
Celé dvoudenní cvičení probíhalo ve vojenském prostoru Libavá. Jednotky
zde cvičili pod odborným dohledem profesionálních hasičů HZS Olomouc.
Přírodní podmínky výcviku podtrhovalo stravování v polních podmínkách
a spaní ve srubovém táboře.
Pro všechny zúčastněné bylo připravené 10 stanovišť:
Zásah na nebezpečnou a neznámou látku, dekontaminace osob, prostředky
pro nouzové přežití, používání elektrozařízení při mimořádných událostech,
poskytování první pomoci, evakuace obyvatelstva, varování a vyrozumění,
práce na vodě, ostatní.
10
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Na závěr zaznělo poděkování z úst ředitele HZS Olomouckého krajeplk. Ing. Jiřího Horáčka, všem zúčastněným jak přistoupili k plnění všech
úkolů i když po celé dva dny počasí nepřálo a vytrvalý déšť skrápěl
všechny účastníky a teplota nepřekročila 8° C.
• 11. 10. organizovala obec již druhý tentokrát podzimní výlet na kolách
do Teplic nad Bečvou – Tučňáci na cestách II. Na 15 účastníku vyrazilo
od čekárny směr Pavlovice u Přerova. Mile překvapila i účast skupinky
mládežníků, kteří se do akce zapojili. Cestou nás trochu zahalovala mlha,
ale to jen do první občerstvovací zastávky U Huberta v paršovském lese.
Tam nás čekalo mobilní občerstvení s obsluhou manželů Josefa a Ireny
Smékalových. Teplý čaj, kafe, perníček či nealko pivo přišlo vhod. Na
svou neposednost a nerozvážnost trochu doplatil Adam Karika, který
v době občerstvení chtěl své kolo vyzkoušet v lesním terénu a jelikož na
to není stavěné zlomil přehazovačku. Díky šikovnosti a vybavení na cesty
Ing. Vladimíra Přikryla a Jiřího Řezníčka se podařilo kolo zprovoznit alespoň na jeden převod, aby bylo schopné pokračování a návratu. Smutné bylo
pouze to, že za svou neodpovědnost nedokáže ani poděkovat. Pěkná cesta
podzimním lesem vedla přes Valšov, kde jsme navštívili turnaj v Petanqu.
V Teplicích nás čekal zasloužený oběd. Na cestu zpět nám svítilo sluníčko
a také závěr v Tučíně byl s venkovním posezením.

Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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• 19. 10. Jak se již stalo tradicí opět se v Tučíně proměnil sál obecního úřadu
na obřadní síň, ve které vždy ke konci roku vítají nové občánky do obce,
kteří se narodili v průběhu roku. Na své nové budoucí kamarády se přišly
podívat a přivítat je s pěknou pohádkou i děti z Mateřské školy Tučín.
Pohádka se velice líbila i rodičům a přítomným babičkám a dědečkům.
Starosta obce a místostarostka přivítali do života a do obce nové občánky
Tarju Tomčíkovou, Elinku Čtvrtníčkovou, Denisku Zatloukalovou, Sabinku
Korejzovou a jediného chlapáka Kubíka Lukáše. Přejeme jim pevné zdraví
a spokojenost v životě.

• 29. 10. přijela do obce předvést firma SOME malotraktor, o který má obec
zájem na údržbu vysazované zeleně a chodníků. Firma na požadavek obce
předváděla přídavné zařízení příkopové rameno, kterým předvedla vyžínání
břehu potoka a svahů, a kartáč na odmetání sněhu z chodníků.
• 6. 11. se zúčastnil starosta obce výstavy STAVOTECH v Olomouci, kde
vystavoval i Olomoucký kraj a zastoupení se svou prezentací měla i obec
Tučín s panelem Ocenění Fulínovy ceny ze soutěže Vesnice roku 2008.
V konferenčním centru starosta obce převzal z rukou zástupce firmy
ARBOEKO s.r.o – okrasné školky, velkoobchod, poukázku na odběr zboží
v hodnotě 10.000,- Kč za udělení Fulínovy ceny.
12
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• 8. 11. O víkendu se sešli senioři v Tučíně na již 5. setkání seniorů, které
organizuje obec společně s Klubem žen a Dámským klubem z Tučína.
Babičky a dědečky nejprve pobavily děti z Mateřské školy Tučín se svým
krátkým pásmem a hlavně pohádkou o zvířátkách. Pěknými písničkami
a vlastnoručně vyrobenými přáníčky pozdravily seniory děti ze ZŠ Želatovice a úvodní vystoupení zakončily děti z Tučína ukázkou country tanců, které
se učí pod vedením taneční skupiny Colorédo. Děti byly odměněny velkým
potleskem a sladkou odměnou. Senioři pak pokračovali na parketu společně
se Záhorskou kapelou, která jim hrála po celý večer k tanci i poslechu.
Přestávky využili starší občané k volným rozhovorům se starostou obce
a to i nad vystavenými plány dalších akcí. Příjemný byl i společný přípitek
všech přítomných s organizátory a vylosování účastnických lístků o věcné
i chutné ceny. Nálada byla výborná a i po ukončení hraní kapely zpívali
senioři až do pozdních nočních hodin.
Děkujeme všem organizátorům a účinkujícím za příjemně strávený den.

• 16. 11. V neděli se již podruhé sešly ženy i děti na keramickém kurzu, který
po dohodě se starostou organizuje a odborně vede Ing. Miroslava Vejmolová. Již minulou sobotu se účastnice v budově OÚ seznámily se základy
práce s keramickou hlínou a hned si vše prakticky vyzkoušely při výrobě
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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máslenky z hádků
a kuliček, květináč
ze šnečků a postaviček andílků. Druhé
keramické setkání
mělo na programu
výrobu svícnu na
čajovou svíčku,
misku na čaj indiánskou technikou
nebo hrnek z plátů
a dózu s pokličkou
z plátů. Účastníky
kurzu čekají ještě
dvě setkání na kterých budou vyrábět další výrobky různými technikami, včetně glazování
přežahlých střepů, dokončení technikou patinování a zkoušky malby do
syrové glazury. Překvapení z výsledku a porovnání úspěšnosti technik
a jejich zvládnutí včetně radosti z hotových výrobků si všichni prožijí na
výstavě ručních prací, kterou pořádá Dámský klub v budově OÚ v Tučíně
ve dnech 29. a 30. listopadu. O keramický kurz v Tučíně je velký zájem
a tak se již dnes připravuje druhý termín dalšího kurzu.
20. 11. ve čtvrtek se sešla Maruška Breczková s děvčaty. Cílem byla
výroba pěkných triček metodou sava a malování na keramiku. Své pěkné
a povedené výrobky budou vystaveny na výstavce.
21. 11. se na pozvání starosty obce sešly spolky a zastupitelstvo obce
včetně přizvaných hostů p ředitele ZŠ Želatovice Mgr. Rudolfa Vybírala
a Ing. Arch. Stanislava Vrubla a Ing. Jany Vrublové k debatě o uplynulém
roku a hlavně k plánům do příštích let. Každý spolek přednesl představu
o akcích a plánech na rok 2009. Starosta poděkoval přítomným za činnost,
která vede k dobré prezentaci obce a ocenění v soutěži vesnice roku s cílem
pokračovat v dobré aktivní činnosti a účasti v soutěži.
24. 11. se zúčastnil starosta Jiří Řezníček společně s místostarostou
Ing. Janou Slaměníkovou a Martinou Řezníčkovou na pozvání Ministerstva
zemědělství ČR slavnostního vyhlášení Zelené a Oranžové stuhy a Fulínovy ceny ve Valdštejském sále Senátu ČR v Praze. Oranžovou stuhu za
spolupráci se zemědělským subjektem získala v celostátním hodnocení
obec Partutovice, zelenou za péči o zeleň a životní prostředí obec Mořice.
Fulínovu cenou bylo vyhodnoceno v rámci ČR 7 obcí včetně Tučína.
26. 11. jako každý rok organizovala pí Dlouhá prodej Vánočních hvězd,
jejichž zakoupením přispívají zájemci na léčení dětí postižených leukémií.
Zprávičky z Tučína 19-20/2008

Tato humanitární sbírka pomáhá hlavně ke zpříjemnění pobytu dětí v léčebných zařízeních. Opět se zapojili i občané Tučína, rodiče prostřednictvím
MŠ Tučín a ZŠ Želatovice. Děkujeme za nemocné děti všem přispívajícím.
• 28. 11. převzala obec novou traktorovou sekačku Starjet, kterou získala
v rámci dotace EU na projekt, ze kterého byly vybudovány chodníky, travní
plochy a veřejné osvětlení.
• V průběhu listopadu se scházely maminky s dětmi v knihovně a vyráběly
postavičky sněhuláků z keramických květináčů, přáníčka a dekorativní
vánoční ozdoby. Z několika schůzek vyšlo spoustu krásných postaviček
a věcí, které ozdobí podzimní výstavu a pak domácí prostory.
• Ve dnech 29. a 30.
11. 2008 náš dámský klub v Tučíně
uspořádal podzimní
výstavku ručních
prací, a protože
neděle byla první
adventní, byl připraven i vánoční
koutek. K vidění
bylo mnoho nádherných výrobků
z keramiky, pedigu,
drátků, nechyběly ani perníkové
chaloupky a marcipánové dorty, vyšívané ubrusy či pletené svetříky. Pěkný
koutek si připravili
i mladí zahrádkáři,
kteří předvedli své
výpěstky ovoce
a zeleniny. Děkujeme všem, kteří
nám zapůjčili své
výrobky a také těm,
kteří se přišli na
naši výstavku podívat.
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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• 7 hasičských sborů se sjelo v Tučíně.
30. listopadu nebyla jen první adventní neděle ve znamení zapalování svíček
a rozsvěcování vánočních stromů zdobící obce, ale pro 7 sborů dobrovolných hasičů obcí znamenala výjezd k cvičnému požárnímu poplachu.
V 10:10 hodin přišly z operačního střediska HZS OL kraje na krizové
mobilní telefony starostů obcí SMS zprávy o požáru a současně se rozezněly sirény v obcích napojených na varovný systém IZS. Tam, kde není
centrální vyhlašování
museli starostové
obcí zmobilizovat své
jednotky samostatně.
Cílem výjezdu byla
obec Tučín, kde byl
ohlášen požár UNIMO buňky v zahradní
kolonii.
Naštětí se jednalo
o předem plánované
prověřovací cvičení
jednotek SDH pav16
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lovského okrsku,
ale to obce nevěděli. Cílem cvičení bylo prověření
funkčnosti varování a způsobu
vyhlášení možné
krizové situace,
mobilní dostupnost jednotlivých
sborů a součinnost
mezi jednotkami
PO při zdolávání
požárů a ostatních
mimořádných
událostech. Jako první dorazili v čase 10:20 hod jednotky SDH Tučín
a Radslavice. Velitel cvičení René Zbranek (velitel pavlovského okrsku)
určil velitelem zásahu Petra Štěpaníka z JSDH Tučín. Postupně dorazily
ostatní jednotky z Pavlovic u Př., Sušic, Šišmy, Grygova a Hradčan. JSDH
Radslavice s cisternou CAS 25 Š 706 RTHP okamžitě rozvinula 2 x C
proudy , ostatní dle pokynů velitele zásahu prováděly dálkovou dopravu
vody pomocí B hadic a čerpadel PS 12 z nádrže na návsi. Byla provedena
postupně výměna PS 12, aby si všechny jednotky vyzkoušely funkčnost
svých čerpadel. Z důvodu silného vichru byly cvičně zapáleny pouze
dýmovnice.
V závěru cvičení proběhlo krátké vyhodnocení, kde celou akci zhodnotil
koordinátor cvičení Stanislav Jemelík a Ing.mjr. Jaromír Šindler z územního odboru Přerov HZS, který celé akci přihlížel. Z úst hodnotitelů byla
vyslovena pochvala všem sborům za přístup a reakci na výzvu a za 100 %
účast celého okrsku na tomto cvičení.
• 5. 12. navštívil obec Mikuláš se svou družinou. První
návštěva byla v MŠ Tučín
už v dopoledních hodinách.
Za pěkné říkanky a básničky
dostaly děti i ty nejmenší
nadílku. V podvečer pak
procházela družina Mikuláše s početným pekelným
doprovodem obec a navštívila děti přímo doma.
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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• 6. 12. uspořádala obec pro zájemce Mikulášský zájezd. První zastávkou byl
zámek Oslavany, kde jsme navštívili muzeum hornictví, energetiky, hasičské
muzeum a sbírky okolí Oslavan. Chladnější počasí a studené prostory muzea
přiměly některé účastníky k předčasné návštěvě zámecké restaurace, kde
byl zajištěn oběd. Po jídle byl druhým cílem zájezdu sklípek pana Zavadila
v Kurdějově. Nálada byla skvělá a nejen kamna, ale i domácí víno zahřálo

i ty nejchladnější. Opět zavítal
mezi přítomné
i Mikuláš a anděl
s nadílkou. Průběh
rychle ubíhajícího
večera zpříjemňoval Jirka Řezníček
s kytarou a veselá
tombola. Klidná
cesta domů a půlnoční příjezd byl
pěkným závěrem
zdařeného zájezdu.
18
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• 10. 12 na požádání
starosty obce provedli
zahrádkáři výsadbu
vzrostlých stromů, které obec obdržela jako
Fulínovu cenu v soutěži Vesnice roku 2008.
Nejprve byl vysazen
u čekárny směr Pavlovice u Př. Quercus
robur-dub a blíž k obci
Magnolia Galaxy. Druhou provedenou úpravou bylo odstranění
staré přerostlé kleče
před prodejnou jednoty
a vysázen strom Malus
Red Jade – okrasná jabloň. Na sázení stromků
byl nejvyšší čas, ale
zahrádkáři vše stihli.
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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Hry bez Hranic - Na Tučínském západě
Cowboje v Tučíně ani déšť neporazil
V sobotu 16.srpna organizovala obec Tučín jako vítěz loňského ročníku
her Mikroregionu Pobečví 2. ročník Her bez hranic pod názvem „Mikroregion
Pobečví na Tučínském západě“ Několika měsíční přípravy organizačního
týmu se pokoušelo na poslední chvíli zhatit nepříznivé počasí, které do rána
zaplavilo vytrvalým deštěm do poloviny hřiště, na kterém se měly netradiční
recesní soutěže odehrávat. Ale tučňáci to nevzdali a za pomocí čerpadla vodu
odčerpávali a současně připravovali altány a posezení pro případné diváky
a účinkující. Zapojení místních spolků hasičů, nadšenců, sportovců i zastupitelů sklidilo ovoce a areál se podařil přes opakovaný déšť připravit alespoň do
stavu, že nebylo třeba jezdit po hřišti na loďkách. Navíc šlo přece o soutěže
drsných cowbojů jednotlivých obcí a tak terén byl jednou ze zkoušek družstev. Celá akce byla o to náročnější, že již od 12 hodin přijela do Tučína 18ti
členná delegace partnerů z Polska z městečka Prószkow. Cílem návštěvy bylo
navázání partnerského vztahu s Místní akční skupinou Záhoří-Bečva, které je
členem i obec Tučín v rámci Mikroregionu Pobečví. Hosty uvítal starosta obce
Tučín Jiří Řezníček na obecním úřadě, a pak po krátkých projevech starostky
Prószkowa Rózy Malik a předsedy MAS Záhoří-Bečva oba jmenovaní podepsali připravenou smlouvu v české verzi, která byla ihned zpečetěna slavnostním přípitkem všech zúčastněných. Slavnostní akt podpisu zpestřilo vystoupení
Moravské Veselky s dětským souborem Hánácké Prosének. Po této prezentaci
již bylo přistaveno
pro hosty Tučolíno,
které je přepravilo
až před tribunku
místního hřiště,
kde se již čekalo
na zahájení her.
Úvodní ceremoniál
zahájila svým představením skupiny 7
jezdců na koních,
kteří v zápětí přivezli na plac prapory jednotlivých
obcí, ke kterým se
připojila patřičná
20
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družstva. I zahájení zkrápěl déšť,
ale z pohledu
na nastoupené
jezdce na koních
a družstev cowbojů zúčastněných obcí bylo
vidět odhodlání,
že už je nezastaví ani déšť
ani rozmáčený
pískový terén.
První disciplína „Rodeo“
na elektrickém
býkovy byla skvělým rozjezdem na další disciplíny jako Lovení bizona za
pomocí luku a šípů, hod kloboukem nebo skládání puzzlí znaku Tučínského
západu. Při skládání předvedla pro přítomné diváky na volném place krásnou
ukázku souhry koně a jezdce děvčata Verča a Tereza s koněm Beauty z Dřevohostic. Druhou část odstartovalo krocení divokého koně, která spočívala
v absolvování překážkové dráhy jezdců na koloběžkách představující koně,
a podojení kravičky složené z družstva a cvičné dojačky. Suchou část, tedy
na pevnině, zakončilo lovení lososa, kterého představoval zavěšený párek
na udici.
Velkou obavu
měla družstva
z vodních disciplín, v místním
koupališti.Po
poradě vedoucích
družstev s organizátory se určili
v deštivém počasí
pro absolvování
vodních hrátek přechodu přes kaňon,
splavení divoké
řeky a rýžování
zlata vždy po dvou
zástupcích.
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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Za silného
podporování
početného publika zvládla družstva cowbojů
i tyto úkoly.
Hlavní soudce
her Karel Kolář
měl nelehký úkol
vše dobře sečíst
a vyhodnotit. Po
krátké přestávce, kterou vyplnilo vystoupení
taneční country
skupiny Colorédo a scénka Limonádový Joe v podání Nadšenců Tučína, nastalo vyhlášení
výsledků. Starosta obce postupně oceňoval společně s panem senátorem Ing.
Jiřím Lajtochem a tajemníkem magistrátu města Přerova Jiřím Bakalíkem
jednotlivé družstva. Na 6. místě se umístnilo družstvo Laznik, 5. místo
domácí Tučín, 4. místo Radslavice, 3. místo Bizoni z Výklek, druhou příčku
vybojovalo družstvo Sobíšek a na nejvyšší stupínek nastoupilo družstvo ze
Sušic. Pěkné ceny pro vítěze věnoval pivovar Zubr, Mikroregion Pobečví
z příspěvku POV 2008 Olomouckého kraje, SISKO s.r.o., Jiří Bakalík a obec
Tučín. Vyhlášením však den nekončil další vstup ukázky country tanců ohlásil
přestávku, po které hrála přítomným skupina RENSI z Přerova.organizace her
spojená s návštěvou partnera z Polska byla za přispění nepřízně počasí velice
náročná a organizačnímu týmu a spolkům obce Tučín patří velké poděkování
včetně obci Radslavice za zapůjčení altánu. Vyskytly se i kritické připomínky
ze strany některých aktérů většinou však ne přímo zapojených do soutěže,
které moc organizátory v těžké situaci nepovzbudily, ba naopak, ale tučňáci
to nevzdali a 2. ročník nemusel být odložen či úplně zrušen. Možná, až si
někteří kritici vyzkouší stejnou situaci zjistí, že není tak jednoduché konat, jako
řečnit. Děkuji všem zúčastněným družstvům za výdrž a bojovnost v těžkém
terénu i početným návštěvníkům za podporu soutěžících. Hry Mikroregion
Pobečví na Tučínském západě zná svého vítěze a také nového organizátora
her v roce 2009. Přesuneme se tedy z Tučína trochu na Severo východ do
obce Sušice. Vítězům srdečně blahopřeji a těším se na pokračování setkání
obcí Mikroregionu Pobečví a věřím, že konečně pochopí i ostatní členské
obce že nejde jen o vavříny, ale o poznávání lidí a obcí z regionu s možností
přátelského pobavení a zdravého soutěžení a rozšíří seznam účastníků.
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Co se dělo v knihovně v letošním roce
Naši knihovnu navštěvovalo 29 čtenářů, z toho 9 dětí do 15 let.
V dubnu a v říjnu proběhla výměna cirkulačních souborů, kterou zařizuje
Městská knihovna v Přerově.
V březnu jsme se zapojili s dětmi do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Nejdříve jsme si navzájem vyráběli medaile, pak jsme hráli hry, zpívali
a připravovali večeři. Před spaním jsme četli Andersenovy pohádky, zaprskali
prskavkami a na dobrou noc se podívali na pohádku. Noc strávily děti v knihovně ve svých
spacákových
postýlkách. Ráno
nocležníci posnídali a s odměnou
se rozešli domů.
Během prázdnin v červenci
a v srpnu byla
knihovna zavřená. Na konci srpna jsem se však
zúčastnila s dětmi
prohlídky zámecké zahrady v Pavlovicích, kterou
pořádala knihovna
Pavlovice.
V říjnu byla pro děti uspořádána soutěž ve slovoskladu, kdy si děti zkusily
složit co nejvíce slov z vybraných písmen. Nejvíce slov vymyslela Zuzanka
Krátká.
V listopadu si také maminky na obecním úřadě se svými dětmi vyrobily
krásné květináčové sněhuláky a děti si lepily vánoční přáníčko.
Ve středu 17. prosince bude knihovna otevřena v letošním roce naposledy.
Všichni jsou zváni, budeme vyrábět drobnosti k Vánocům.
V novém roce 2009 si můžete přijít vypůjčit knihy poprvé 8. ledna.
Přeji všem krásné Vánoce s rodinou,
strávené nejen u televize, ale i s knihou.
Mgr. Marta Rychlíková,
knihovnice
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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Informace z Obecního úřadu Tučín

Tisková zpráva

Obec Tučín
Tučín 18. 11. 2008

Výsadba prvků ÚSES v obci Tučín

V obci Tučín byla zahájena realizace výsadby chybějících prvků ÚSES –
lokálního biocentra a biokoridoru na území k.ú. Tučín.V rámci realizace
bude provedena výsadba dřevin včetně jejich ochrany proti okusu a založení
travního porostu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 622 828,- Kč, z toho je příspěvek
z fondu Evropské unie 85%, příspěvek SFŽP ČR 5 % a příspěvek obce Tučín
10 %.
Starosta obce Řezníček Jiří, tel.: 581227032, email: starosta@tucin.cz.
Info: www.tucin.cz

Výsadba ÚSES za bažantnicí

Výsadba byla uhrazena z 100% dotace agentury ochrany přírody. Výsadba 1.
Etapy, která je hotová byla provedena v nákladu 215.510,- Kč.
Co lze na obci zapůjčit:
Věc

poplatek

Altán 3x6 m
250,- Kč/den
Sada 2 lavice + stůl
50,- Kč/den
Drtič křovin
30,- Kč/den
Chladící výčepní zařízení (kostka) 200,- Kč/akce

počet kusů k zapůjčení
3
10
1
1

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.
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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
Byl proveden dotisk zimních pohlednic. Pohlednice jsou k dispozici na OU
za cenu 3,- Kč/kus

Nová služba občanům
Od ledna mohou občané využít na obecním úřadě v Tučíně službu CZECH
POINT. Jedná se o možnost získat ověřený výpis z katastru nemovitostí,
výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstřiku přímo na obci
bez nutnosti dojíždět do Přerova. Služba je zákonem zpoplatněna dle ceníku
katastru nemovitostí a poplatky vybrané od občanů budou zasílány katastru.

Nový pracovník Obce Tučín
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo vytvoření trvalého pracovního
místa na obci. Na základě schválení bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní místo Provozní zámečník – údržbář. Vyhlášení bylo vyvěšeno na úřední
desce ve vývěskách a na www po dobu 15 dnů od vyhlášení. Předmětem této
profese bude veškerá údržba zeleně v obci,drobná údržba budov a zařízení,
opravy, výměna pytlů odpadkových košů, úklid sněhu a ostatní práce spojené
s údržbou obecního majetku.
Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč. Zastupitelstvo obce
na svém řádném jednání posoudilo splnění požadavků výběrového řízení
a pracovníka schválila.
Od 2. 1. 2009 bude novým zaměstnancem obce pan Vojtěch Korejz z Tučína.

Betlém v kapličce
Od 1. Adventní neděle je v kapličce svaté Anny z roku 1833 před Pospíšilovým
vystavený dřevěný vyřezávaný betlém, který obec zakoupila od řezbáře pana
Vintra z Teplic nad Bečvou. Kaplička je uzavřena, ale přes skleněnou výplň
je možné betlém shlédnout po celý den i ve večerních hodinách. Kaplička je
vnitřně nasvícena a můžete se tak podívat i na pěknou večerní výzdobu.

SK Tučín účastník I. ligy PLMK
Mužstvo SK Tučín se v letošním roce probojovalo vítězstvím ve 2. lize do
nejvyšší soutěže PLMK. Po podzimním kole přezimují fotbalisté SK Tučín
Zprávičky z Tučína 19-20/2008
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na pěkné 7. místě tabulky 1.ligy PLMK. Mužstvu blahopřejeme k úspěchu
a věříme, že i fanoušci si najdou ve větším počtu cestu na hřiště do Tučína
povzbudit naše mužstvo.

Nejbližší kulturní a sportovní akce:
31. 12. 2008

Silvestrovský výkop v 10:00 hod. na hřišti v Tučíně.
Zveme všechny příznivce i diváky na tradiční kopanou
se svařáčkem. Přijďte se provětrat poslední den v roce.

1. 1. 2009

Společné přivítání nového roku s ohňostrojem v 0:30
hod. sraz občanů, příbuzných a známých včetně příznivců
obce u osvětleného stromu a zrekonstruované kapličky
sv.Anny z roku 1833. Přípitek svařeným vínem pro
všechny a přání starosty. 0:45 hod. odpálení společného
ohňostroje. Přijďte si popřát 1. den v roce.

16. 1. 2009

v pátek od 20:00 Ples Obce Tučín. K tanci a poslechu
skupina SUNSET z Blazic. Občerstvení zajištěno. Je
možné zakoupit večeři. Předprodej vstupenek s místenkou
od 5. ledna 2009 na OU. Můžete si nahlásit i večeři. Cena
vstupného 60,- Kč. Děkujeme za příspěvky do tomboly
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24. 1. 2009

Lidová zabíjačka – SDH pořádá u požární zbrojnice,
možnost ochutnávky a zakoupení zabíjačkových produktů.
Srdečně zveme.

31. 1. 2009

Hasičský bál – od 20:00 hod. v budově OU Tučín. Zveme
všechny zájemce.

21. 2. 2009

Vodění medvěda v obci Tučín Sraz masek v 8:30 hod.
na OÚ. Zveme dospělé, děti i mládež v maskách na účast
v průvodu po obci. Pro masky připraveno občerstvení na
OÚ. Zvou Nadšenci.

21. 2. 2009

Pochování basy – Zveme všechny, kdo mají rádi legraci,
zábavu, tanec, napětí v tombole a přátelské posezení při
živé hudbě. Od 20:00 hod. v budově OU. Předprodej lístků
s místenkou na OÚ od 9. 2.

28. 2. 2009
6. 3. 2009

Myslivecký večírek – pořádá myslivecké sdružení.
Klub žen pořádá posezení k MDŽ

14. 3. 2009

Country bál – Srdečně zvou Tučňáci Tučín klub šipek od
20:00 hod. na OU

19. 3. 2009

Klub žen pořádá besedu o koření. Příjďte si všichni
poslechnout nové recepty, a případně nakoupit koření. Na
OU od 17 hodin.

Obce sdružené v MAS Záhoří – Bečva
Místní akční skupina Záhoří – Bečva, o.s. působí na území 29 obcí okresu
Přerov, a to na území působnosti Mikroregionu Pobečví, Mikroregionu Záhoří
– Helfštýn a 3 přidružených obcí (Oldřichov, Osek n.B., Veselíčko).
S výjimkou obce Bezuchov jsou všechny ostatní obce Mikroregionu Záhoří
– Helfštýn členy tohoto občanského sdružení, jehož členskou základnu tvoří
kromě Mikroregionu Pobečví a obcí také podnikatelé, fyzická osoba a nestátní
neziskové organizace. Celé území působnosti zaujímá rozlohu 146 km2 a žije
na něm 12 390 obyvatel. Jmenovitě jsou členy tyto obce: Buk, Dolní Nětčice,
Dolní Újezd, Grymov, Hlinsko, Horní Nětčice, Hradčany, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhota, Oldřichov, Oprostovice, Osek nad Bečvou, Pavlovice
u Přerova, Prosenice, Radotín, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Soběchleby,
Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Výkleky, Zábeštní Lhota,
Žákovice.
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Občanské sdružení vzniklo dne 19. prosince 2005 registrací na Ministerstvu
vnitra ČR a jeho hlavním posláním je, dle stanov sdružení, všestranná podpora
trvale udržitelného rozvoje daného venkovského regionu, hlavně činnostmi
ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých
a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na
ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce
a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci.
Sídlem občanského sdružení je Obecní úřad Soběchleby, předsedou sdružení byl zvolen Jaromír Dohnal, starosta obce Soběchleby. Sdružení má své
internetové stránky www.maszahoribecva.cz, na nichž se může každý zájemce
dovědět podrobnosti o činnosti. Abyste se trochu seznámili s jednotlivými
členy tohoto občanského sdružení, jehož je naše obec členem, připravili jsme
pro Vás od tohoto čísla Zpráviček malý seriál, v němž se postupně seznámíte
s historií i současností jednotlivých členských obcí.

Představujeme sídlo MAS - Soběchleby
Obec Soběchleby se rozprostírá v Záhorské kotlině, jihovýchodně od
Lipníka nad Bečvou.
První doložené osídlení obce se datuje z 1. století, první písemné zmínky
sahají do 14. století. Soběchlebská farnost vznikla v době biskupa olomouckého, Bruno ze Schauenbruku (1245-1281), rádce Přemysla Otakara II.
Stávající kostel Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích překrývá základy
kostelíka románského a gotického kostela „helfštejnských paní“ z doby pána
Jana z Kravař (1323-1369). Mohutný barokní kostel Moravského umění,
navržený architektem knížat z Dietrichštejna, Františkem Antoniem Grimmem
a postavený v letech 1754-1770 má 37 m vysokou věž a vévodí celému kraji
Záhoří, proto se mu říká Záhorská katedrála. Již v roce 1555 byla vybudována
bratrská škola, která byla v roce 1711 renovována a zvýšena na poschodí se
dvěma učebnami v patře. Mezi doškovými statky to byl palác. První známý
učitel byl Bedřich Wolff, který tu působil na počátku 16. století. Asi 1654 byl do
Soběchleb přikázán učený Augustin Ondřej Vločí. Do Soběchleb přivedl svého
kantora Jana Jiřího Kotha z Fulneku. Koth, Kottek, Kotek učili v Soběchlebích
až do roku 1884 – tj. 230 let, což je rekord v zemi Moravské. V roce 1740
postaven domek pro třetí třídu školy – v tomto období bylo zapsáno 300 dětí od
6 – 12 let. V roce 1823 vystavěna dvoupatrová budova, která se v letech 1885
a 1895 rozšiřovala. Další budova školy byla vystavěna v 50. letech minulého
století a od roku 1992 byla zahájena výuka v nové budově. V minulosti byla
znakem svobody obce pečeť. Pečeť v 15. století vlastnily i Soběchleby. Na
tom znaku byl vyobrazen kulatý pecen znamenaný křížem a pod chlebem
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nůž – SOBYECHLEBY 1447. V roce 1752 dal rod Dietrichštejnů svým vsím
nové pečetě. Tak došlo ke změně znaku obce a to na tři pecny chleba a dva
vinařské nože rok 1750 Sobiechleb, jehož podoba se zachovala dodnes. Od
roku 1995 má obec vlastní znak a prapor, které byly navrženy podle pečetě
dané rodem Dietrichštejnů z roku 1752.
V naší obci stojí dvě národní památky - kostel Nanebevzetí Panny Marie
a socha sv. Vendelína, ochránce dobytka, na návsi z roku 1764. K dalším
památkám v obci patří boží muka, socha Panny Marie, socha Panny Marie
Hostýnské, kamenný kříž z roku 1896, kamenný kříž Hradilův, kamenný
kříž z roku 1906, kamenné kříže v Simři a kaple v Simři. Významnou
osobností naší obce se stal akademický sochař Jaroslav Podmol, který
vytvořil plastiku na stěnách vstupní haly staré školy. Na důkaz velmi dobrého
vztahu ke svému rodišti daroval obci sochu záhorské ženy krájící chléb.
V blízkém okolí nynější mohutné, architektonicky zajímavé budovy
nové školy je vybudován rozlehlý sportovní areál - tělocvična, koupaliště,
víceúčelové školní hřiště, tenisový kurt a fotbalové hřiště. Díky nápadům
a šikovnosti učitelů a žáků je uvnitř vytvořen působivý interiér. Žáci, učitelé
a hosté se zde cítí příjemně. Škola je kvalitně vybavena a dosahuje velmi
dobrých výsledků. Školní budovu ZŠ doplňuje soustava tří budov mateřské
školy otevřená v roce 1984. V těchto budovách jsou umístěny dvě oddělení
mateřské školy, školní kuchyně s jídelnou sloužící pro žáky MŠ a ZŠ a místní
knihovna s veřejným internetem. Školní jídelna svou kapacitou umožňuje
stravování občanům i z okolních obcí.
Poštovní úřad působí v obci již od roku 1888, ve třicátých letech zde byly
tři peněžní ústavy. Občanskou vybavenost doplňuje zdravotnické středisko,
prodejna smíšeného zboží, prodejna koloniál, prodejna drogistického zboží
a domácích potřeb, řeznictví a uzenářství, pohostinství, kadeřnictví, mandlování, sběrna prádla a šatstva, knihovna, výletiště pro společenské akce v letním
období a kulturní dům, ve kterém se konají veškeré společenské akce. V obci
je vybudována kanalizace včetně přivaděčů do dvou čističek odpadních vod
(BR a KČOV).
Mezi nejvýznamnější společenské akce v roce patří hasičský ples, divadelní
představení, vítání dětí, májové oslavy, koncert hudební školy, rozloučení
s žáky 9. třídy, školní akademie, dětský den, rybářská soutěž, turnaj v malé
kopané, hody, zahájení školního roku, pohárová soutěž mladých hasičů,
beseda s důchodci, mikulášská nadílka, vánoční koncert, volejbalový turnaj
a rozloučení se starým rokem.
V obci jsou stále udržovány lidové tradice - masopustní průvod masek
(vodění medvěda), velikonoční pomlázka a stavění máje.
V obci jsou činné spolky TJ Sokol Soběchleby, SDH Soběchleby, rybářská
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organizace, organizace včelařů, skupina Plši, Myslivecké sdružení Hubert,
honební společenstvo Radotín – Soběchleby. Pravidelnou činnost vyvíjí Sbor
dobrovolných hasičů. Na soutěžích výborně reprezentují obec dvě družstva
mladších žáků. V letošním ročníku okresní soutěže se umístili na druhém
a pátém místě a ve středomoravském poháru obsadili páté místo. V oddíle
kopané TJ Sokol Soběchleby jsou od této sezóny zapojeni do pravidelné
okresní soutěže, mimo družstva mužů a benjamínků, také družstva žáků
a dorostenců. Mezi aktivní spolky se řadí rybářská organizace. Členové RO
si vlastními silami vybudovali u vodní nádrže Makča rybářskou chatu. Každý
rok v červnu pořádají rybářskou soutěž. V letošním roce program soutěže
obohatili vystoupením hudební skupiny MAMA BOYS.
Největším firmou, která působí na území obce a s kterou obec velmi dobře
spolupracuje, je ZD Záhoří Soběchleby.
Obec Soběchleby je sídlem Mikroregionu Záhoří – Helfštýn a občanského
sdružení MAS Záhoří-Bečva. Obcí prochází významná cyklotrasa Helfštýn - Hostýn. Okolí obce je členité, zalesněné, v obci jsou tři vodní nádrže
a koupaliště. Z obce je krásný výhled na nedaleké Hostýnské vrchy a klidnou
chůzí přes les je možno za hodinu navštívit Helfštýn.
Obec Soběchleby čítá 610 obyvatel a 205 čísel popisných, rozloha je 664
ha. Obec má zemědělský ráz, většina obyvatel však pracuje v okolních městech
(Přerov, Lipník n. B., Hranice, Bystřice p.H.).
Obci se podařilo v letošním roce získat dotace na rekultivaci skládky, na
úpravu okolí kostela, na vybudování chodníků pod Jednotou a k Simři, na
opravu kříže na konci obce ve směru na Radotín, na restaurování sochy sv.
Vendelína a křtitelnice v kostele a na výsadbu ochranné zeleně u KČOV.
Vybudovali jsme dětské hřiště v zahradě MŠ a provedli jsme nátěr stožárů
MR.
Naším prvořadým cílem je vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných
domů. V lokalitě „Slatina“ budeme na jaře 2009 budovat technickou a dopravní
infrastrukturu pro výstavbu 7 rodinných domů. Zahájili jsme přípravné práce
pro zasíťování druhé lokality „Za školou“ pro výstavbu cca 14 domů. Požádali
jsme o dotaci na opravu střechy budovy ZŠ a máme připraveny projekty
„Realizace úspor energií v budově základní školy Soběchleby“, „Úprava
okolí kulturního domu Soběchleby“ a „Sběrné středisko odpadů Soběchleby“.
Pracuje se na projektech „Dům pro seniory“, „Víceúčelové hřiště“, „Oprava
MK“ a „Digitální vysílání v KT Soběchleby“. Všechny plánované akce
vycházejí z dokumentu „Program obnovy obce Soběchleby“, schváleného
zastupitelstvem obce. Pro splnění vytýčených záměrů bude potřeba každého
zastupitele obce, občana, podnikatele, no prostě každé ruky v obci. V zájmu
rozvoje obce je třeba spojit všechny síly bez rozdílu náhledu na svět, bez
rozdílu věku.
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Kontakt: OÚ Soběchleby, Soběchleby 141, PSČ 753 54, tel. 581627271
E-mail: podatelna@sobechleby.cz, starosta@sobechleby.cz
www.sobechleby.cz

Poděkování
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří nám zapůjčili překrásné výrobky
na podzimní výstavku uspořádanou 29. a 30. 11. 2008. Také děkujeme těm,
kteří nás svou účastí přišli podpořit do další práce.
Dámský klub.
Mateřská škola děkuje všem občanům za starý papír do sběru, který věnovali
naší školce.
Jelikož v této době sběrny nevykupují, prosíme o trpělivost a zkusíme to zase
na jaře, proto nyní sběr do školky nenoste.
Dále bychom chtěli poděkovat:
- panu Zavadilovi Vl. – za vánoční stromeček,který věnoval školce i v loňském roce
- panu Pospíšilovi P. – za opravu osvětlení šatny MŠ
- panu Rychlíkovi M. – za drobné opravy ve školce
- paní Urubové – v loňském roce darovala dětem gymnastický míč a i letos
přispěla dětem do Mikulášské punčochy
- manželům Jindře a Richardovi Fuhrich Konvičným – za sladkosti k Mikuláši
- našim maminkám- za spolupráci,cukroví a dárky na vánoční besídku
- OU Tučín – za dárek k Mikuláši
- samotnému Mikuláši, který navštívil naší školku
- ZŠ Želatovice – za „zapůjčení Anděla a Čerta, který přinesl dětem dáreček
- a všem ostatním, kteří spolupracovali se školkou
VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE
děti a zaměstnanci MŠ Tučín
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Děkuji všem spoluobčanům za spolupráci, vzájemné pochopení a pomoc při
budování, zvelebování okolí svého bydliště a všem kdo se aktivně podílí na
kulturním, sportovním a společenském dění v obci.
Přeji všem pevné zdraví, pohodu, dobrou náladu a hodně sil do dalších let,
příjemné prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a správné vykročení
do roku 2009.
Řezníček Jiří, starosta obce

Tisk: TISKÁRNA POŘÍZEK, Bystřice pod Hostýnem.
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