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Vážení spoluobčané,
máme zde další možnost malé rekapitulace činnosti v obci v podobě dalšího vydání Zpráviček z Tučína. Tentokrát se poohlédneme do závěru minulého roku,
neboť uzávěrka zpráviček byla 9. prosince 2008, a samozřejmě do nyní, již uplynulého,1.čtvrtletí 2009. Také se Vám zdá, že čas strašně rychle běží? Možná si
ještě dnes někdo ani nechce vzpomenout, jak ho bolela hlava po bujarém vítání
nového roku a už je tu jaro. Ale jak běží čas, tak probíhá také celé dění v obci,
za kterým se nyní trošku ohlédněme.

Z ČINNOSTI OBCE
 11.12.2008 přichystala MŠ Tučín Vánoční besídku pro rodiče a babičky,
které se chtějí podívat, jak jsou jejich vnučky a vnuci šikovní. Krátké vystoupení malošků bylo pěkné a sklidilo u přítomných potlesk i úsměv na tvářích.
Dětské oči pak rozzářilo rozbalování dárečků pod stromečkem, který zdobil
hernu Mateřské školy. Foto: Besídka
 V pátek 12.12.2008 dorazili do Tučína zástupci ﬁrmy SOME, za účelem
předání malotraktoru VIVID 400, který obec zakoupila. Předání se zúčastnil
starosta obce a budoucí zaměstnanec obce pan Vojtěch
Korejz, který byl seznámen
s obsluhou a zaškolen na práci s tímto strojem. Traktor byl
zakoupen s příslušenstvím
na zimní údržbu a to čelním,
hydraulicky natáčecím zametacím kartáčem a rozmetadlem CONE 400 na posyp
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náledí obecních komunikací a rozmetání granulovaného hnojiva na údržbu
vysazovaných ÚSES. V letošním roce bude pro doplnění možnosti celoročního využití a údržby travnatých cest, ploch a příkopů i svahů pořízeno příkopové rameno na vyžínání trávy a vlek na odvoz posečené trávy a materiálu.
Celková pořizovací cena byla 698.530,- Kč. Firma SOME zajišťuje bezplatný
servis na zavolání do 24 hodin a je jednou z nejžádanějších mezi obcemi pro
nákup víceúčelové techniky na údržbu obcí. V nejbližším okolí již pořídila
techniku od ﬁrmy SOME i obec Beňov a Radslavice.
 19.12.2008 zasedali členové SDH Tučín společně s pozvanými hosty na
své Valné hromadě SDH Tučín. Po zhodnocení činnosti přednesenou zprávou a návrhu na další rok shlédli projekci ze své činnosti.
 29.12.2008 zasedalo zastupitelstvo obce. Nejdůležitějšími body jednání bylo schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2008 o odpadech, kterou se
z důvodů navýšení cen uložení na skládku zvýšil poplatek za svoz a likvidaci
odpadů z 360,- na 384,- Kč/osobu. Druhým bodem bylo schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2009. Stálý rozpočet bude předložen ke schválení
na jednání ZO 25.března 2009.
 29.12.2008 ve večerních hodinách oslovili starostu obce kluci Radim Šulák, Zbyněk Krátký a Tomáš Čtvrtníček, že by si chtěli nastříkat ledovou plochu. Počasí bylo příznivě mrazivé a probíhající prázdniny si to přímo vyžadoZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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valy. Škoda jen, že se nenašel někdo ze starších mládežníků či dospělých ani
rodičů, aby ledovou plochu nastříkali. Děti to tak vzaly do svých rukou. Jako
jediný dospělý se ke klukům připojil Pavel Bureš z Tučína. Všichni si zaslouží
poděkování a to i od malých dětí a rodičů, kteří se díky nim mohli věnovat
bruslení. Paradox je, že po desítkách hodin nočního nástřiku se najednou na
ledové ploše objevují i mládežníci, kteří po dobu stříkání trávili čas kouřením
a zakázaného pohybu v uzavřeném areálu koupaliště a bavili se házením dřevěných klád na sezení u ohniště do bazénu a ničením malby altánu. Kdyby
tuto energii věnovali nástřiku ledové plochy jako mladší kluci, bylo by to pro
všechny méně náročné. To by muselo ale zajímat i jejich rodiče čím se baví
jejich andílci a zlatíčka. Vzhledem k tomu, že již je známo kdo takto nepovoleně a vandalsky působí v areálu koupaliště, můžou si již nyní postupně
z kapesného krátit příděl cigaret a šetřit na barvu a malířské potřeby aby napravili, co zničili. Samozřejmě včetně posilování na vylovení všech předmětů
z bazénu.V případě, že opravy neprovedou, budou jejich jména uveřejněna
v příštím vydání zpráviček a na vývěskách obce a náklady na opravy budou
vymáhány po rodičích.
 31.12.2008 se sešli v 10 hodin příznivci malé kopané a dobré nálady na
hřišti v Tučíně k tradičnímu Silvestrovskému výkopu. Počasí přálo, terén byl
vzorně připraven členy klubu malé kopané a k dobré náladě přispělo svařené
víno, které věnoval starosta obce a s várnicí dorazil i p.Štěpaník. Tentokrát se
proti sobě utkali ve třech třetinách žlutí proti modrobílým. Gólů padalo dost
a tak dnes už je jedno kdo vlastně vyhrál, neboť jak se říká „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“. A to se povedlo včetně provětrání plic všech přítomných.
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 1.1.2009 půl hodiny po půlnoci roku 2009 se sešli občané s příbuznými
i známými u zrekonstruované kapličky sv. Anny z roku 1833 u Pospíšilového,
aby společně přivítali nový rok 2009 přípitkem svařeným vínem od starosty
a vzájemným popřáním si se spoluobčany. Po krátkém slovu a přání starosty
obce Jiřího Řezníčka se za doprovodu hudby rozzářil na obloze společný ohňostroj, na který se opět složili občané Tučína. Za pěknou skladbu světelných
efektů můžeme poděkovat ﬁrmě Pavla Nováka, který ohňostroj sestavil a odpaloval, ale hlavně všem dárcům a občanům kteří přispěli jakoukoli částkou
na tuto elegantní podívanou. V letošním roce se za příspěvky dárců pořídil
ohňostroj ve výši 18.650,-Kč. Tak ještě jednou všem kdo přispěl, děkujeme.
 3.1.2009 se za krásného, slunečného počasí s nádherně vyzdobenými stromy námrazou sešli na pozvání Mysliveckého sdružení Želatovice účastníci
odchytu zajíců. Sraz byl na točně v Tučíně a procházka k Radslavicím, přes
pole k cestě na Kozlovice byla příjemná, tedy pro honce. Zvěř už se tak dobře
necítila, když byla naháněna do sítí, ale je potřeba rozšířit populaci zajíců
i v jiných oblastech, kde jsou následně převezeni a vypuštěni do volné přírody. V druhém kole již bylo ze směru od Zadních dílů a Želatovic mlhavo, ale
na dobrou náladu účastníků to nemělo vliv. Podařilo se odchytnou nad plán
a tak závěrečné posezení s pohoštěním v budově obecního úřadu v Tučíně
bylo příjemnou tečkou za letošním odchytem.
 V sobotu probíhala v obci Tučín také Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Oblastní charita Přerov. V obci Tučín se této humanitární akci věnovali
paní Kopecká Marie, Stiskálková Josefa a Matějíčková Veronika. Obchůzkou
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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po obci se zapečetěnými pokladničkami se podařilo v letošním roce vybrat
příspěvky ve výši 8.087,-Kč. Celkem se při koledování v Přerově a 36 okolních obcích vybralo 616.806,- Kč. Celá částka byla odeslána na sbírkový účet
Charity Česká republika a po přerozdělení se 65% vrátí do Přerova, kde tuto
částku chce Oblastní charita Přerov využít na kompenzační a zdravotnické
pomůcky, pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby a přímou pomoc rodinám v nouzi. Oblastní charita
Přerov děkuje všem za pomoc.
 16.1.2009 se konal v budově obecního úřadu Ples obce Tučín. Již v předprodeji byl o vstupenky velký zájem a tak skupina SUNSET z Blazic hrála
početnému publiku k tanci i poslechu. Občerstvení a večeři si mohli zájemci k uspokojení chuťových buněk zakoupit v místním baru. Kolem půlnoci
byla tažena bohatá tombola. Tentokrát s popelnicí o obsahu 240 litrů, kterou
věnovala svozová ﬁrma SITA odjel po vlastní ose návštěvník se sousedních
Želatovic. Děkujeme všem občanům a ﬁrmám za věnované ceny do tomboly,
které přispěly dobré náladě celé akce.
 24.1.2009 uspořádal SDH Tučín Lidovou zabíjačku, nebo li vepřové hody.
Akce se konala u požární zbrojnice za obecním úřadem. I přes zvýšení počtu
poražených vepřů oproti loňskému roku, nestačila poptávka a masný krám
rozložený v garáži byl brzy vyprodán. Zaprášilo se i po tradiční ovarovici
a prdelačce. Fronty zájemců tvořenou i s přespolních byly známkou velkého zájmu o tradiční vesnické produkty jako jitrničky ve střívku, tlačenku,
klobásky, ovar, čerstvé maso, ale i vařené vepřové právě vytažené z kotle jak
na pravé zabíjačce. Kdo přišel včas mohl posedět a ochutnat v improvizované jídelně požární zbrojnice, kdo přišel na zabíjačku po dvanácté hodině, už
mohl jen zapíjet žal, že vstával moc pozdě. Akce se vydařila a těšíme se na
příští rok.
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 31.1.2009 uspořádali hasiči z Tučína Hasičský bál. Skupina Minimax
z Chropyně měla těžkou úlohu zabavit vyprodaný sál a o nic lehčí to neměli
ani pořadatelé s napojením a nasycením účastníků. Svou roli hostitelů zvládli
dobře a bohatá tombola byla třešničkou na dortu.
 6.2.2009 hostila Obec Tučín společně s SDH Tučín Valnou hromadu SDH
okrsku Pavlovice, ve kterém je členem i SDH Tučín. VH se zúčastnily všechny
členské obce včetně přizvaných hostů z hasičského záchraného sboru Olomouckého kraje pracoviště Přerov, a zástupce sousedního okrsku Prosenic.
Po přednesených zprávách zhodnotili kladně činnost okrsku vystupující hosté a v závěru byla zhodnocena velitelem okrsku Renkem Zbránkem a Stanislavem Jemelíkem akce okrskového cvičení v Tučíně včetně ukázek chyb
a kladných činností při projekci uskutečněného cvičení.
 11.2. 2009 proběhlo zasedání zastupitelstva obce Tučín
 14.2.2009 využili prostor budovy OÚ již druhým rokem Chovatelé ze
Želatovic aby uspořádali svůj 2. Chovatelský ples. I tato akce se setkala se
zájmem a pořadatelé mohli být spokojeni s návštěvností. Horší už to bylo
v závěru, kdy někteří návštěvníci neudrželi své nervy na uzdě a vybíjeli si
svou energii na vitrínce obecního úřadu. Naštěstí to odnesla jen rozbitá tabule skla vitrínky a ne hlava rozbouřeného návštěvníka. V průběhu týdne však
starosta nechal vitrínku zasklít a náklady uhradil pořadatel akce. Akce byla
hodnocena úspěšně.
 20.2.2009 byl proveden průzkum lípy před Hradilovým. Postupnými sondami a řezy byla zjištěna značná hniloba a poškození vnitřní struktury větví
i samotného kmene a tak bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto o pokácení lípy. O vykácení již v dřívější době žádali Hradilovi, neboť lípa rostla
v blízkosti domu, značně ho převyšovala s náklonem k budově a v současných silných větrech ohrožovala majetek i zdraví. Postupně byla lípa ořezána,
aby nezasahovaly větve do vedení el. energie a aby nepoškozovaly střechu
domu. Po provedeném průzkumu však nebylo možné lípu dále jen prořezávat. Místo pokácené bude vysázena jako náhrada další lípa na místě určeném
obcí.
 21.2.2009 se v 9:00 hodin vydal průvod masek za doprovodu mašinky Tučolína,aby obešel celou obec s medvědem. Tradičního vodění se zúčastnilo
na dvě desítky masek dospělých i dětí a mládeže. Hospodyňky měly připravené vynikající pohoštění v podobě koblížků, koláčků, sladkého, klobásek,
pečeného masa přes čaj, kafe až po slivovici. Obdržené koblížky a koláčky,
které nezvládly masky konzumovat přímo u domu, byly dány na stoly k veZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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černímu pochování basy. Organizátoři, masky i účastníci vodění děkují všem
za připravené občerstvení a zároveň se omlouvají, že nebylo možné všude
vše zkonzumovat a to zvláště slivovici, neboť by muselo být několik medvědů
a ještě víc masek aby se v průběhu obchůzky po obci vystřídaly. Dát si u každého domu by nevydrželo ani takové zvíře jako je medvěd, natož pak kominík, vojenský vysloužilec, mušketýři či víla. Proto jsou rádi, když dají hospodyňky výslužku v tekutém stavu na cestu v lahvi. A nazmar nepřijde. Bude
použita na ostatních akcích a brigádách. Je vidět že tradice mají v obci své
místo a je třeba je podporovat. Děkujeme.
Ve večerních hodinách uspořádali Nadšenci Pochování basy s tradičním překvapením a komediální smuteční trachtou. Více samotný článek.
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 25.2.2009 provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouc audit hospodaření obce. Po důkladném prověření celého účetnictví obce byla sepsána
závěrečná zpráva auditu se závěrem – bez výhrad.
 Úterý bylo zajímavé i pro děti v MŠ Tučín. Na své vycházce zasněženým
okolím měli možnost vidět psí spřežení s Mašerem, jak se říká vozkovi psího spřežení. Domluvená schůzka se dětem líbila neboť mašer jim popovídal
o svých psech(malamutech) , jednoho si mohly i pohladit a co bylo nejzajímavější tak to byla samotná jízda a svezení na saních tažených psím spřežením.
 Ve čtvrtek 26.února 2009 se sešli zástupci všech třinácti členských obcí
DSO Mikroregionu Pobečví na Valné hromadě v Zábeštní Lhotě. Na programu bylo projednání a schválení závěrečného účtu, podání projektu
POV 2009, schválení rozpočtu a volby orgánů svazku. Na úvod a v průběhu jednání představily svou prezentaci a nabídky ﬁrmy AutoCont CZ
a.s. a ComIT servis s.r.o. Vzhledem ke končícímu volebnímu období
DSO Mikroregionu Pobečví byla důležitým bodem volba orgánů svazku.
Ve veřejném hlasování byl zvolen staronový předseda Stanislav Jemelík, starosta obce Radslavice, místopředsedou Jiří Řezníček, starosta obce Tučín. Do
rady DSO Mikroregionu Pobečví byli dále zvoleni Milan Pyšný, starosta obce
Radvanice, Ing. Eduard Rýček, starosta obce Dolní Újezd a pí. Hana Vagrčková, starostka obce Lazniky. Valná hromada vyslovila poděkování předsedovi za dosavadní činnost a za přijetí funkce do dalšího období. Doufejme, že
jednotliví starostové členských obcí budou maximálně nápomocni novému
vedení DSO a přispějí tak k dobré činnosti a spokojenosti všech členů.
 28.2.2009 se opět zaplnil sál OU tentokrát na Poslední leči pořádané Mysliveckým sdružením Želatovice. Již u vstupu vítala návštěvníky pěkně nainstalovaná výstavka ulovené zvěře, která byla před půlnocí rozdělena mezi
šťastné výherce tomboly. Nálada byla výborná a přišli si na své i labužníci
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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zvěřiny. Dančí guláš či řízky ze zvěřiny
byly lákadlem pro mnohé přítomné.
 V pátek 6.3.2009 se sešly členky
Klubu žen ke svému tradičnímu posezení u příležitosti MDŽ. Ženy si samy
napekly, připravily chlebíčky. Příjemné
posezení u kávičky a skleničky dobrého vína jim zpestřil starosta obce svou
osobní návštěvou s předáním kytičky.
 V sobotu 7.3.2009 patřila budova OÚ v Tučíně dětem. Rodiče s dětmi společně s Mateřskou školou Tučín uspořádali dětský karneval. Mile
překvapila velká účast dětí v maskách.
Téměř šedesát masek a jedna hezčí než
druhá. Přítomní návštěvníci mohli dát
svůj hlas do celkového hodnocení. Nejvíce hlasů pro Nejveselejší masku získala Anička Kociánová se lvíčkem, za
nejhezčí masku byla oceněna dortem
Anetka Přikrylová, a dalšími oceněnými byl Marek Krejčí Spadermann a
Moučková Renatka. Pro děti byly připraveny soutěže a bohatá tombola. Maminky napekly cukroví, které si mohli
přítomní zakoupit v bufetu společně
s občerstvením. Celým karnevalem provázela přítomné masky i přihlížející
Mgr. Marta Rychlíková a Eva Vysloužilová. Karneval se vyvedl. S příjemným
překvapením v podobě poděkování
s kytičkou primulek pro organizátorky
přišel starosta obce. Poděkování, ale samozřejmě patří všem, kdo věnovali ceny do dětské tomboly, napekli cukroví
či dorty. Karneval byl spoluﬁnancován za podpory Olomouckého kraje.
 V neděli 8.3.2009 byl zahájen druhý kurz keramiky pro zájemce. Pod vedením Ing. Miroslavy Vejmolové se účastníci kurzu naučí základům práce
s keramikou a prakticky si vyzkouší výrobu keramických výrobků. Akce je
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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spoluﬁnancovaná Olomouckým krajem.Jednotlivé části kurzu budou probíhat až do 5.4.2009.
 V pondělí 9.3.2009 brzy ráno vyjela delegace ve složení Leoš Zdráhal,
Rene Zbranek, Víťa Beneš, starosta Jiří Řezníček a manažerka Ing. Jana Vrublová do Polska. Cílem byl Proszkow, kde SDH Tučín navázal partnerskou
spolupráci s místní Stráží. Při svém jednání se dohodli na prvním projektu
„Moravsko – Opolské požární soutěžení bez hranic“. Předmětem projektu
bude účast polských hasičů na soutěži o pohár starosty obce, která se bude
konat 11.7.2009 v Tučíně. V případě získání dotace na tento projekt, budou
z prostředků EU uhrazeny náklady na ubytování, stravu a dopravu polského
partnera a nákup potřebných překážek pro samotnou soutěž. V rámci partnerství přijede do Tučína jedno družstvo mužů a jedno žen.
 Ve středu 11.3.2009 se sešli členové ČZS
ZO Tučín na své výroční členské schůzi. Pozvaní byli, také 4 aktivní Mladí zahrádkáři.
Po přednesení zpráv a diskuzi mohli přítomní shlédnout projekci fotograﬁí z činnosti zahrádkářů za uplynulý rok. Přítomní využili
také dotazů ke starostovi obce. Po dobrém
jídle připraveném občerstvení byla schůze
ukončena.
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 Druhý den po svém rokování zahrádkáři už opět pracovali rukama. Po
dohodě se starostou vykáceli 2 přestárlé jabloně, které zasahovaly do chodníku. Na místech budou vysazeny nové jabloně.
14.3.2009

Pochování basy
21. února se účastníci a organizátoři vodění medvěda sotva stačili převléct
z masek, uklidit přízemí OÚ po pohoštění masek a převlékání, vykoupat,
trošku odpočinout, ale oči raděj nezavírat, a už zase byli přichystaní na uvítání návštěvníků tradičního Pochování basy. V rychlosti ještě vyzkoušet připravené překvapení a už vítáme první hosty vyprodaného sálu budovy OÚ.
K tanci poslechu, ale i dobré náladě přispěl svými vstupy imitátora, zpěváka
a muzikanta v jedné osobě Honza Mlčoch. Návštěvníci mohli ochutnat koblížky a koláčky našich hospodyněk z dopoledního vodění medvěda, které pořadatelé prostřeli na všech stolech. Jako první přišlo pro přítomné návštěvníky
překvapení v podobě ukázky z pohádky Mrazík v podání Sešlosti obecních
nadšenců. Macecha v podání Ivy Pospíšilové, Marfuša co by Mirka Nováková, Nastěnka - Inka Smékalová jako by právě vypadly z barevně upravené ruské pohádky. No a Ivánek v podání Petra Madera(kikin) byl přímo autentický,jako by právě přijel z Ruska. Za doprovodu hry na kytaru a vypravěčských
schopností Michala Pospíšila sehráli jmenovaní ukázky z pohádky včetně výstižných připravených kulis. Výkon všech byl vynikající a ohodnocen silným
aplausem, který by mohla závidět i známá ochotnická divadla. No možná
nějaké nabídky přijdou. Po Mrazíkovi následovaly série tanečního dovádění,
při kterých se již opět organizátoři v prostorách sklepa, převlékali do úborů
smutečních aktérů Pochování basy. Za doprovodu hudby vešel smuteční průvod s ministrantem, farářem, funebráky nesoucí na marách basu, a uřvanými plačkami do sálu, kde byl zahájen smuteční obřad. Po úvodních slovech
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a kázání faráře byl obřad přerušen, neboť musely být ještě dořešeny některé
nevyjasněné případy a tak zasedl lidový soud.
Jako první stanul před soudem pan Beneš Antonín, obžalovaný, za chození
po cestě a nevyužívání chodníků. Druhá obžalovaná byla předvedena justiční
stráží paní Hrdličková Irena, obžalovaná za přecpávání masopustního průvodu sladkostmi. Třetí obžalovanou byla Lenka Mackovíková s obžalobou,
za dlouhodobé netancování s medvědem. Poslední předvedená justiční stráží
stanula před soudcem a obhájkyní Hanka Abrahámová za buzení souseda.
Všichni obžalovaní využili možnosti obhajoby přítomným obhájcem a tak
většinou vyvázli s rozsudkem občerstvení spolutrpících u stolu.
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Po ukončení soudu se chopil opět slova farář a důstojně se rozloučil s basou
včetně vykropení nejen basy, ale i přítomných přihlížejících smutečních hostů. Basa byla odnesena do katakomb a smuteční hosté začali řádně zapíjet
žal nad pochovanou basou. Akce se vydařila a je vidět, že rok od roku se těší
větší návštěvnosti, což svědčí o dobré práci a zvyšování úrovně této obnovené
tradice.

Mladí zahrádkáři vyráběli ptačí budky
Poslední den prázdnin strávilo několik Mladých zahrádkářů z Tučína výrobou ptačích budek. Společně se starším členem ČZS ZO Tučín, seniorem
panem Vladimírem Přikrylem, který zajistil, připravil materiál a poskytl
prostor vlastní dílny, se pustili do účelného využití volného času mladých kluků. Společně vyrobili 12 ptačích budek. Nezůstalo jen u zhotovení pěkných
domečků pro ptáky. V sobotu 14. března se opět sešli a opět pod dohledem
a praktických rad pana Přikryla rozmísťovali po stromech v okolí obce vyrobené budky. Některé byly umístněny na
kůly stromků, na jejichž výsadbě se podíleli i mladí zahrádkáři.
Ostatní kluci připevnili na starší stromy
v obci. Snad nebudou
budky dlouho prázdné, a osídlí je ptáci, aby
práce a snaha, kterou
vynaložili mladí společně se seniory nepřišla jen tak nazmar.
Myslím že pohled
na zabydlené budky
aktéry potěší. Všem
patří poděkovaní za
činnost, která pomůže
i našemu ptactvu.

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009

/14

Informace z Obecního úřadu Tučín
ROZPIS SVOZU ODPADU
V roce 2009 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy ve čtvrtek
v těchto termínech:
15. ledna

30. července

12. února

13. srpna

12. března

27. srpna

9. dubna

24. září

7. května

22. října

4. června

19. listopadu

2. července

17. prosince

16. července
ROZPIS SVOZU PET LAHVÍ
V roce 2009 bude svoz PET lahví probíhat vždy v úterý po dvou měsících
v těchto termínech:
3. února

4. srpna

7. dubna

6. října

2. června

1. prosince

Rozpis bude uveřejněn ve zprávičkách z Tučína a na www.tucin.cz

Upozornění!
Svozová ﬁrma SITA upozorňuje občany, že v případě vyložení pouze pytlů
bez popelnic (nádob na odpad) před dům, nebudou tyto odvezeny. Každý
občan musí odpad odkládat do nádob na odpad (popelnic) a to v jakémkoli
množství. Pytle jsou jen v případě nouze a ne opakovaně. Svozová ﬁrma si
zaznamenává evidenci domů s takto pravidelně předkládaných pytlů a nebude je odvážet. Nádoby na odpad jsou k zakoupení na OÚ Tučín a to za ceny
levnější než v obchodech.
Nádoba na odpad 120 l - plast na kolečkách 840,-Kč; 240 l plast na kolečkách - 1030,- Kč; pozink 110 l za 760,- Kč.
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Ceny jsou uvedeny dle zboží na skladu OU. Mohou se změnit dle cen dodavatelů.
Do pytlů odkládejte pouze PET lahve na oddělený sběr dle uvedených termínů.

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2009 - Tučín
Datum konání akce

Název akce

Pořadatel, adresa,
PSč, telefon, fax vč.
předčíslí

Místo konání
(obec, město)

Důležité události kulturní a sportovní
1.1.
00.30 hod
00:40

Přivítání nového roku
U kapličky sv. Anny společným přípitkem + ohňostroj

OU Tučín

3.1.

Odchyt zajíců

Myslivecké sdružení
Želatovice

16.1. pátek

Obecní Ples

Obec Tučín, Tučín
budova OU
127 Tel. 581 227 032

24.1.

Lidová vepřová Zabíjačka

SDH Tučín

Za OU

31.1. sobota

Ples SDH

Sbor dobrovolných
hasičů Tučín

Budova OU Tučín

21.2.

Vodění medvěda
od 9:00 hod
Pochování basy od 20:00

Sešlost obecních
nadšenců

Obec
Budova OÚ

28.2.

Myslivecký večírek

Myslivecké sdružení OÚ Tučín
Želatovice

7.3.

Dětský karneval

Rodiče dětí + Mateřská škola

OÚ Tučín

6.3.

MDŽ

Klub žen

OU

14.3.

Country bál

Klub šipek -Tučňáci
Tučín

OU Tučín

3.-4.4.

Noc s Andersenem
Výroba jarních přání

Knihovna Tučín
- Mgr. Rychlíková

knihovna

Březen

Kurz keramiky

OU lektor
– Ing.Vejmolová

Budova Ou

11.4.

turnaj ve stolním tenisu

Výbor pro kulturu,
sport a občan.
záležitosti

budova OU
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3.4.

Beseda koření

Klub žen

OU

Duben
/květen

Beseda s praktickou
ukázkou - ovoce

Zahradkáři

obec

8.5.

Stavění májky

Spolky

koupaliště

9.5.

Tučínský špekáček se skupinami Tempo di vlak,Brzdaři,Druhá míza,

Obecní úřad
+Sešlost obecních
nadšenců

koupaliště

16.5.

Cyklovýlet - Radvanice

Mikroregion
Pobečví

23.5.

Kácení májky - veselice
+ program

Sešlost obecních
nadšenců

koupaliště

6.6.

Dětský den Na Rybníčku

SDH Tučín

Na Rybníčku

13.6.

Hry Mikroregionu Pobečví

Obec Sušice

Sušice

červen

Beseda nad knihou

Knihovna Tučín
- Mgr.Rychlíková

knihovna

27.6.

Zájezd pro děti a rodiče

Nadšenci Western
Boskovice

4.7.

Turnaj v malé kopané o cenu
starosty obce

Kluby malé kopané

hřiště v Tučíně

11.7.

Soutěž SDH – Požární útok

SDH

hřiště

18.7.

Sportovní klání spolků

Nadšenci, OÚ

hřiště

25.-26.7.

Hodové slavnosti – sportovní
klání - lidová veselice

SDH Tučín, Obecní
úřad, Kluby malé
kopané

Tučín

1.8.

3. Neckyáda

OU

koupaliště

8.8.

Táboření dětí

Nadšenci

koupaliště

Srpen

Turnaj v šipkách

Tučňáci

Tučín

29.8

Konec prázdnin - lampiony

Rodiče+děti,SDH

Obec,
Na Rybníčku

září

slovosklad - soutěž

Knihovna Tučín
- Mgr.Rychlíková

knihovna

5.9.

Cyklovýlet – Teplice n/B

Obec Tučín+Mikroregion Pobečví

24.10.

vítání občánků

Obecní úřad

OU Tučín

10/2009

Drákiáda

MŠ Tučín

Tučín - Lešetín

Listopad

Hubertova jízda

Tučňáci Tučín

Tučín
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14.11.

7. Setkání seniorů

Obecní úřad Tučín

Budova OÚ Tučín

12/2009

Pohádkové dny ,
výroba přáníček

Knihovna Tučín
- Mgr. Rychlíková

knihovna

28.11.

Mikulášský zájezd

5.12.

Mikulášská nadílka po obci

Tučín

31.12.

Silvestrovský výkop (malá
kopaná)

klub malé kopané
( v 10.00 hod)

Obecní úřad

hřiště Tučín

Termíny jednotlivých akcí se mohou dále měnit, proto budou upřesňovány postupně.
V termínu:

říjen–květen pravidelné cvičení ženy pondělí – 18-19 hod
pátek – kalanetika (budova OU)
říjen – duben stolní tenis pro zájemce (budova OU)

V průběhu roku hrají v obci dvě mužstva malé kopané 1. a 4. ligu (Active
Team a SK Tučín) a jedno družstvo hraje ligu šipek (Tučňáci).

Vážení občané obce Tučín, vlastníci nemovitostí, podnikatelé
Obracíme se na vás – společně představitelé obce a vedoucí kolektivu zpracovatelů nového územního plánu obce.
V nejbližší době budeme připravovat návrh zadání nového územního plánu.
Tato práce bude jako podklad pro sestavení návrhu zadání obsahovat i doplňující průzkumy a rozbory, které podle potřeby, v nezbytném rozsahu, doplní
zpracované územně analytické podklady. Účelem tohoto materiálu by mělo být
promítnutí zájmů a požadavků různých subjektů na území obce (Obce, občanů, vlastníků nemovitostí, podnikatelů, zájmových organizací a sdružení), které nejsou obsaženy v ÚAP – a jejich konfrontace s podmínkami a limity využití
území a s jinými známými záměry v území.
Zadání územního plánu, které bude zadávacím dokumentem pro zpracování
nového územního plánu, formuluje požadavky na zpracování ÚP v obecnější
formě, ve struktuře a s náležitostmi stanovenými zákonem. Zadání ÚP bude
projednáno podle Zákona č. 183/2006 Sb.. Během procesu projednání zadání
ÚP můžete Vaše připomínky uplatnit také.
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V zájmu toho, aby požadavky obce a zájmy obyvatel a dalších subjektů v obci
mohly být do zadání a následných etap ÚP posouzeny a možnosti jejich uplatnění zváženy v co nejkompletnějším rozsahu, považujeme za vhodné oslovit
Vás s prosbou o sdělení Vašich požadavků, představ, názorů, námětů a podnětů pro další rozvoj obce – pokud možno takových, které jsou postižitelné v úrovni územního plánu, na adresu Obecního úřadu Tučín..
Přivítáme i vaše názory na to, co Vy sami považujete za pozitiva a negativa
obce a jejího dosavadního vývoje.
Děkujeme za spolupráci

Záměr obce pro rok 2009
Předláždění chodníku Zmeškal – Stiskálek J.
Výsadba ovocných stromů trnky, ryngle, třešně podél polní cesty od potoka
k hranici
Oprava hlubokých rigolů na návsi – vyzvednutí
Pokračování výsadby ÚSES od bažantnice ke kozlovské cestě
Oprava cesty Michálek- Jurečka (srovnání a zpevnění živičným povrchem)
Vybudování infrastruktury (inženýrských sítí) pro výstavbu 14 RD
Pořízení Územního plánu obce Tučín
Všechny akce jsou závislé na získání ﬁnancí z dotačních zdrojů
Co lze na obci zapůjčit:
Věc

poplatek

Altán 3 x 6 m

250,-Kč/ den

3

Sada 2 lavice + stůl

50,- Kč/ den

10

Drtič křovin

30,-Kč/ den

1

Chladící výčepní zařízení
200,-Kč/akce
(kostka)

počet kusů k zapůjčení

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.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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Zvonění umíráček
V případě nepříjemné události úmrtí v rodině a požadavku oznámení úmrtí
občanům vyzváněním zvonů v kapli bude tuto službu zajišťovat pan Stiskálek
Jan, Tučín č. 10.

Poplatky
Poplatky se budou vybírat v uvedeném týdnu na obecním úřadě v pracovní
dny vždy v době od 7:00 do 12:00 hod, v úřední dny pondělí a středa i v době
od 16:30 do 17:45 hod.
V případě úhrady známého poplatku bankovním převodem můžete zaslat
na účet obce: 1882946379/0800. Vaši platbu označte variabilním symbolem
s uvedením čísla popisného domu.
Termíny poplatků:
Stočné, pes - 16. týden
Odpad - 25. týden
Pronájem pozemků - 42. týden

Mapování katastru intravilánu obce Tučín
V návaznosti na dokončenou pozemkovou úpravu v k.ú. Tučín bude provedeno dokončení digitalizace katastrálních map k.ú. Tučín. V této souvislosti
se bude po obci pohybovat geodetická ﬁrma, která bude zaměřovat intravilán (vnitřek) obce včetně domů, dvorků a zahrádek. Bude zaměřovat skutečný stav. Z těchto výsledků vznikne digitalizovaná mapa, která bude přesná na
rozdíl od kreslených.Měření bude zahájeno v měsíci květnu a potrvá cca 2 až
3 měsíce. Žádáme spoluobčany o spolupráci a umožnění přístupu pracovníků na parcely za účelem měření. S pracovníky bude chodit osoba určená
obcí, kterou po dohodě bude ing. Podmolík Václav. Zmapování skutečného
stavu umožní majitelům zlegalizovat i případné stavby neohlášené v dřívější
výstavbě.

Soutěž vesnice roku 2009
Obec Tučín chce i v letošním roce navázat na úspěchy v soutěži Vesnice roku
z minulých období, kdy jsme společným úsilím občanů, spolků, podnikatelů
a obecního úřadu získali Modrou stuhu s ﬁnančním oceněním 400.000,-Kč
a Fulínovu cenu za květinovou výzdobu s oceněním 10.000,-Kč za které byly
pořízeny 3 stromy. V roce 2009 bude obec opět reprezentovat úsilí všech obZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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čanů, kteří se starají o své předzahrádky, domy ale i veřejné prostranství, zeleň, spolky se svou kulturní a sportovní aktivitou, práci s dětmi, péči o zeleň
a čistotu obce a samozřejmě zemědělce spolupracující s obcí. Chtěl bych
všem poděkovat a zároveň požádat o pokračování v úsilí, které vynakládají
pro celkový rozvoj a vzhled obce.
Koncem května až do druhé poloviny června přijede navštívit obec hodnotitelská komise obec Tučín a bude posuzovat, zdali si Tučín zaslouží za svou
píli a snahu další ocenění, které by určitě potěšilo a zahřálo na srdíčku naše
spoluobčany.

Nejbližší kulturní a sportovní akce:
3.4.2009

Beseda čaje - koření – Klub žen pořádá besedu o koření. Příjďte
si všichni poslechnout nové recepty, a případně nakoupit koření.
Na OU od 17 hodin
3.4.2009 Noc s Andrsenem - Knihovna Tučín pořádá již druhou noc.
Přihlášky dětí na akci v knihovně Tučín u Mgr. Rychlíkové Marty.
S sebou: spacák, karimatku,souhlas rodičů a dobrou náladu.
11.4.2009 Velikonoční turnaj – stolní tenis . Začátek děti do 14 let včetně žen v 9:00 hod,muži od 10:00. Přihlášky do turnaje na OU od
23.3 do 6.4.2009. V případě nedostatku přihlášených bude zrušeno. Muži platí startovné 50,- Kč.
9.5.2009 Tučínský špekáček začátek ve 14:30 v areálu koupaliště Tučín.
V rytmu folk,country a trampské muziky vystoupí skupiny:
Neomluvená absence – Olomouc, Freďáci – Přerov, Dostavník
–Chotěboř, Brzdaři – Olomouc, Bumbálci – Brno, Tempo di vlak
– Ostrava, Druhá míza – Vsetín.
V průběhu vystoupí s ukázkami country tanců dětské taneční
skupiny z Tučína a Prosenic a dospělé COLORÉDO.
Masové speciality na roštu. Pro děti špekáčky zdarma.
Za každého počasí. Zastřešení altány.
Večer hraje Druhá míza k tanci i poslechu.
16.5.2009 Cyklovýlet – Po stopách Mikroregionu Pobečví - cíl na hřišti
v Radvanicích, kde proběhnou zručnostní soutěže, občerstvení
Sraz účastníků na kolech – u čekárny směr Pavlovice v 9:00 hod
23.5.2009 Kácení máje začátek v 15:00 hodin, vystoupení dětí MŠ, historického šermu.
K tanci a poslechu hraje : Mini-Max – Hranice
Vstupné zdarma
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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6.6.2009

Dětský den na Rybníčku – SDH společně s rodiči s dětmi zvou
děti a rodiče. Soutěže o ceny, občerstvení, hudba, projížďka na
koni, skákací hrad.
Začátek – 14:00 hod
13.6.2009 Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví – Přijďte povzbudit družstvo Tučína do Sušic na hřiště.
27.6.2009 Zájezd pro děti a rodiče Pořádají Nadšenci ve spolupráci s obcí
z výtěžků akcí Kácení máje
Místo: Westernové městečko Boskovice. Přihlášky Od 25.května
do 10.června 2009 v MŠ u pí Pospíšilové nebo u pí. Novákové
Mirky na koupališti. Počet účastníků omezen kapacitou autobusu.
4.7.2009 Turnaj v malé kopané o cenu starosty obce – Hřiště Tučín začátek
9:00 hod, občerstvení zajištěno

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009

/22

Obec Tučín
Tučín 18.3.2009

Výsadba prvků ÚSES v obci Tučín
V obci Tučín byla provedena realizace výsadby chybějících prvků ÚSES – lokálního biocentra a biokoridoru na území k.ú. Tučín. V rámci realizace byla
provedena výsadba dřevin včetně jejich ochrany proti okusu. V měsíci dubnu
bude provedeno 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 828Kč, 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

Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Výsadba prvků ÚSES v obci Tučín - lokální biocentrum LBC 10/46d a lokální biokoridor LBK 15/46
Cíl projektu je v souladu s globálním cílem prioritní osy 6, jež hovoří zejména
o zvýšení ekologické stability krajiny. Cílem akce je zlepšení stavu přírody
a krajiny, a to budováním prvků územních systémů ekologické stability, přičemž dojde ke zvýšení počtu a plochy založených prvků ÚSES. Záměrem je
vytvořit základ budoucího biocentra.
Z hlediska posílení ekologické stability krajiny bude mít akce výrazně kladný vliv na životní prostředí. Výsadbou ploch dojde k založení nových prvků územního systému ekologické stability na pozemcích určených k tomuto
účelu po zapsané Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Tučín.
Tento projekt navazuje na plán společných opatření v rámci Komplexní pozemkové úpravy, která již byla uskutečněna. Následně se uvažuje s pokračováním výsadeb v souladu s ÚSES.
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Zprávičky ze školy Želatovice
Základní škola Želatovice zahájila1.září 2008 výuku se dvěma třídami s pěti
ročníky, s celkovým počtem 31 žáků. Do prvního ročníku nastoupilo celkem
devět prvňáčků, kteří se po prvotních rozpacích velmi rychle zapojili do školní práce. Rychle se skamarádili se všemi školáky a tak se z dětí stal celistvý
kolektiv. V současné době jsou již opravdoví školáci, kteří jistě všechny překvapí svými znalostmi.
Z jednotlivých přiškolených obcí školu navštěvuje 9 žáků z Tučína, 8 žáků
z Podolí, 12 žáků z Želatovic a 2 žákyně z Přerova. Jedna žákyně v současné
době pobývá s rodiči v Anglii, kde navštěvuje místní školu.
Žáci se v průběhu prvního pololetí v rámci výuky zúčastnili kurzů dopravní
výchovy na DDM Atlas, exkurze ve hvězdárně v Brně, divadelních představení ve škole a v Městském divadle Zlín a koncertu Pavla Nováka v Přerově.
Pro rodiče byla připravena Mikulášská a Vánoční besídka a vystoupení pro
seniory, které proběhlo v Tučíně, Podolí i Želatovicích. Před Vánoci si mohli
děti vyzkoušet spaní ve škole, které navázalo na Slavnosti světla – Lucie noci
upije.
Ve čtvrtek 29. ledna obdrželi žáci výpis z vysvědčení s výsledky své práce za
první pololetí školního roku. Jako odměnu za pilnou práci si mohli zaskotačit v dalším týdnu na maškarním karnevalu. Po návratu z jarních prázdnin
čeká žáky 3., 4. a 5.ročníku výuka plavání, která bude probíhat až do června.
V dubnu na žáky čeká praktická část dopravní výchovy, kterou budou absolvovat na dopravním hřišti DDM Atlas v Přerově. Poslední dubnový den se
chystá na Charamzku pálení čarodějnic. V květnu od 16. do 23. jedou žáci na
ozdravný pobyt ve škole v přírodě do CHKO Beskydy na Chatu Mečová. To
už bude květen končit. Jistě se všichni sejdeme na Dětském dnu, který se připravuje na 29.5. V posledním měsíci školního roku žáky očekává hodnocení
školní práce a rozloučení se školním rokem 2008/2009.
Chtěl bych zde poděkovat všem, kteří zachovávají žákům a škole přízeň
a podporu a věřím, že zůstanou škole nakloněni i v budoucnu.
Informace o škole najdete na www.zszelatovice.wz.cz , kontakt na zszelatovice@post.cz nebo na telefonu 581 227 050.
Mgr. Rudolf Vybíral, ředitel školy

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009

/24

Představujeme obec Pavlovice u Přerova
Obec Pavlovice u Přerova leží 10 km východně od Přerova, na rozhraní
Hané a Valašska, v území, které se nazývá Záhoří, v nadmořské výšce 300
m. Území obce se nachází v rozmezí 240 m n.m. od Radslavic, až po 347 m
n.m. výšiny směrem na Lhotu. Katastr obce Pavlovice u Přerova se rozkládá
na 815 ha a skládá se ze dvou samostatných katastrálních území: Pavlovice
u Přerova a Prusínky. Na území náležící obci se nacházejí dva lesy - Pálenina a Záhoří a jeden rybník - Panský.
První písemný záznam o obci Pavlovice je z roku 1349. Píše se v něm o bratrech Smilovi a Protivcovi, příslušnících zemského rodu, který se psal z Pavlovic. Od roku 1376 patřily Pavlovice mocnému rodu z Kokor, z jejich6 rukou
přešel majetek r. 1446 na Pavlovské z Vitbachu. V roce 1576 získali Pavlovice
Kanečtí z Jemničky a připojili obec k panství Dřevohostickému. V roce 1850
se staly Pavlovice samostatnou obci a od roku 1915 mají název Pavlovice
u Přerova. V roce 1960 se místní časti Pavlovic stala obec Prusinky. K nejvýznamnějším osobnostem Pavlovic patřili kněz J. J. I. Středovský, který se
svým dílem zapsal do české historiograﬁe a průmyslník a velkostatkář baron
Alfred Skene, který se zasloužil o rozvoj obce. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty obce patři kostel sv. Jiljí s náhrobky Pavlovských
z Vitbachu, pět barokních soch v obci a zámek rodiny Skenů, který nyní slouží jako domov důchodců. K základní vybavenosti obce patři Základní škola
a mateřská škola Pavlovice u Přerova, která se stala významnou vzdělávací
i výchovnou instituci mládeže nejen obce samé, ale i z okolních vesnic. Zdejší
učitele byli i důležitými regionálními kulturními činiteli. Dále je ve vlastnictví obce kulturní dům a obecní knihovna s připojením na internet.
V obci je zřízena ordinace praktického, zubního a dětského lékaře, pošta,
prodejna Jednoty a Zahrádkářské potřeby a prodejna potravin u Vaculíků,
pohostinství v kulturním domě a Alfa bar.
V obci je provedena kanalizace s napojením na dvě samostatné čističky odpadních vod, vodovod a plošná plynoﬁkace. V současnosti žije v obci 790
obyvatel, z čehož je 150 klientů v domově důchodců. Obec má vlastní znak a
prapor. V katastru obce provozuje svou činnost Zemědělské družstvo Agras
a.s. Želatovice, Modit s.r.o. (likvidace kovového odpadu), Domov důchodců,
Rovel s.r.o. (velkosklad zámků a domácích potřeb), Autoplyn Manek a Pěstitelská pálenice.
Obec Pavlovice u Přerova žije bohatým společenským životem. Na základě
podnětu obce, za přítomnosti zástupců místních spolků, sdružení i samotZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009

/25

ných organizátorů akci se na společném setkání vytváří „Kalendář kulturních, sportovních a dalších společenských akcí na daný rok“. Cílem setkání je
navzájem si pomoci při organizaci akci, rozplánovat akce na volné termíny;
výsledkem je, že v „Kalendáři“ není měsíce, kdy by se nekonalo hned několik
akcí. V této oblasti chceme postupovat společně - udržovat „pospolitost“, za
kterou nám bylo v roce 2006 uděleno Čestné uznání v soutěži Vesnice roku.
V roce 2007 jsme v rámci soutěže Vesnice roku obdrželi Čestné uznání za
práci s mládeží s ﬁnančním příspěvkem 50 tis. Kč. V obci se udržují tradice
jako je - vodění medvěda - organizují místní sportovci (TJ Sokol) s dalšími
nadšenci, - myslivecký ples - pořadatelem je MS Pavlovice, - sousedský ples
a dětské šibřinky - obec Pavlovice, - besídky ke dni matek - pořadatelem je
ZŠ a MŠ Pavlovice, - setkání se seniory - organizuje obec, - kácení máje v obci 2x - pořadatelem majitel baru, Alfa + místní části Prusinky - spolek
místních nadšenců, - Hudební Pavlovice - setkání mládežnických hudebních
souborů - letos proběhne již 19. ročník, organizuje obec Pavlovice, - Slivkošt ochutnávka + výběr nejlepší pálenky – letos již 11. ročník - organizuje místní
pálenice, - Prusinské hody - obnovena tradice - letos již potřetí, - organizují
nadšenci z místní časti Prusinky, - Pavlovické hody - udržovaná tradice, podílí se na ni téměř všechny spolky, v rámci hodů probíhají turnaje v kopané
(TJ Sokol), hodová zábava (Alfa bar), Den otevřených vrat na hasičské zbrojnici (SDH) a v obecní knihovně - Dětský den - v červnu organizuje Sdružení
rodičů při ZŠ Pavlovice, - Cyklistický závod pro děti - pravidelně na konci
prázdnin - organizuje obec ,- Vánoční koncert - organizuje obec - letos bude
již 5.- Vítání občánků - organizuje obec, pravidelně lx ročně - Radslavská
přilba - každoroční akce SDH Radslavice za spoluúčasti SDH Pavlovice - Divadelní představení - každoročně v měsíci únoru je zván do KD divadelní
spolek z Dřevohostic nebo Brodku u Př.- Rybářská soutěž - soutěž 1x ročně
pořádána na Panském rybníku rybářským spolkem Duhová šupina - Drakiáda - každoroční akce pořádána Obcí Pavlovice a SR při ZŠ - Turnaj v malé
kopané - každoroční akce pořádaná TJ Sokol Pavlovice.
Zahájení školního roku (přivítání prvňáčků žáky 9. tříd) a ukončení školního roku (rozloučení s žáky 9. tříd žáky 1. ročníku) - probíhá každoročně
v místním kulturním domě, žákům 9. tříd je starostou obce předán dárek
(publikace o obci) a pamětní list Vytváření nových tradic:- Pavlovské hebl letos proběhne 2. ročník, jedná se o soutěž mládeže v hasičském sportu - Den
otevřených dveří v mateřské škole - v loňském roce byla tato akce pro veřejnost uspořádána poprvé, - Setkání u vánočního stromu - jedná se o setkání
zastupitelů s občany u příležitosti konce kalendářního roku - zpříjemněni
v podobě vánočních koled, nabídka pohoštění, v prosinci 2007 bylo organiZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 21/2009
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zováno podruhé - Výstavy v prostorách knihovny - zdařilé akce, v loňskem
roce uspořádány 3 výstavy s velkým ohlasem zejména občanů z širokého
okolí (Pavlovice včera a dnes, Podzimní výstava s ukázkami ruční tvorby, Vánoční výstavka), v letošním roce proběhla výstava s názvem Jaro a velikonoce
u nás doma - Akce pro děti v knihovně - organizovány ve spolupráci s obcí
v době školních prázdnin - jedná se o pobyt děti v obecní knihovně, spojený
se soutěžemi, hrami, kvizy - Turnaj v tenise o pohár starosty obce - v roce
2007 proběhl 2. ročník, zapojeno cca 30 občanů. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub TJ Sokol, Myslivecké sdružení Mezilesí,
Rybářský spolek Duhová šupina, Sdružení rodičů při Základní škole a mateřské škole Pavlovice a Centrum pro rodinu. SDH má vytvořeny 3 mužstva
(muži, žáci, ženy). Náborem v místní ZŠ se podařilo znovu obnovit mužstvo
žáčků. Družstva se zúčastňují soutěží v požárním sportu. Sdružení rodičů při
ZŠ a MŠ Pavlovice u Př. pracuje při ZŠ Pavlovice, svými příspěvky pomáhá
při zkvalitnění činnosti kroužků, které při ZŠ pracují, je spoluorganizátorem
kulturních akci,organizuje a vyhodnocuje sběr papíru, bylin. Rybářský spolek Duhová šupina se stará o údržbu ploch v okolí Panského rybníka, který je
v majetku obce, organizuje akce - jednou z největších je každoroční rybářská
soutěž pro zájemce z širokého okolí pro všechny věkové kategorie. Myslivecké sdruženi Mezilesí Pavlovice u Př. organizuje zájemce o práci v myslivosti
z Pavlovic i okolních obci. Jednou z největších akci je tradiční Myslivecký
ples s nabídkami specialit z myslivecké kuchyně. TJ Sokol Pavlovice u Př. má
sestaveno mužstvo mužů, dorostu a žáků. Každoročně pořádá turnaj v malé
kopané. Centrum pro rodinu bylo v Pavlovicích zřízeno v roce 2006. Cílem
Centra je podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným,
nabízet prostor pro vzájemná setkávání rodin a zpestřování života organizováním kvalitních programů pro volný čas. Obec Pavlovice vydává již druhé
volební období čtvrtletní zpravodaj Pavlovické listy. Zpravodaj je dodáván
bezplatně do každé domácnosti. Na OÚ je možné zakoupení propagačních
předmětů jako jsou pohlednice, kniha o obci, výrobky z keramiky s logem
obce, odznaky se znakem obce Pavlovice. K informovanosti nejen občanů,
ale i všem zájemců o naši obec slouží internetová stránka obce, kde jsou aktuální informace o dění v obci.
Zastupitelstvo obce Pavlovice u Přerova se v uplynulých volebních obdobích
zaměřilo na zlepšeni životního prostředí v obci. Byla vybudována chybějící
kanalizace V sadě, bytovky, Okružní, vybudována nově místní komunikace V sadě - bytovky a ve spolupráci se SSOK byly provedeny nejviditelnější
změny a to rekonstrukce komunikací vč. Chodníků v části Dědina (směr na
Radslavice) a navazující usek směrem na Hradčany a Tučín. V letošním roce
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budeme pokračovat výstavbou chodníků a rekonstrukci komunikace v časti
vymezenými hřbitovem a končící směrem na Kladníky. V rozpočtu jsme určili i ﬁnanční prostředky na další akce jako jsou - zbudování dětského hřiště
za KD a oprava místního rozhlasu. ZO je si vědomo významu školství v obci,
a proto rozhodlo vyčlenit prostředky na úpravy ZŠ č.p. 90 (vytvoření nového
zázemí pro učitelský sbor,výměna osvětlení ve všech třídách a další úpravy),
dále v rámci příprav oslav 100 let mateřské školy budou na budově MŠ vyměněny okna,vstupní dveře a školka dostane novou fasádu.
Práce zastupitelstva nespočívá pouze v řešení okamžité problematiky, ale
máme zpracovanou koncepci s výhledem na další roky, pro které připravujeme jako hlavní akci rekonstrukci středu obce, kterou jsme schválili již v roce
2006 a nyní se chystáme na její realizaci.Tato akce se týká prostoru zahrnujícího okolí kostela, hřbitova, KD až po hřiště včetně chodníků k domovu
důchodců. Úkoly, které si stavíme, jsou nemalé, ne vždy se je daří naplnit, ale
v našem ZO převládá aktivní duch a věříme,že ve spolupráci všech zastupitelů, organizací a spolků v obci a hlavně za pomoci všech občanů obce se nám
podaří všechny naše myšlenky realizovat. Telefonní spojení na obecni úřad:
581 791 015, e-mail: podatelna@pavloviceuprerova.cz, starosta@pavloviceuprerova.cz, www.obecpavloviceuprerova
Řezníček Jiří
starosta obce
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