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Vážení spoluobčané,
Někteří z Vás se už dotazovali, kdy vyjdou další zprávičky. Právě je máte ve
svých rukách. Můžete si opět připomenout, co se událo v obci od posledního
vydání. A že toho nebylo zrovna málo, se můžete přesvědčit na následujících
stránkách. Tak pěkně usadit uvařit kafíčko, čajíček či nalít skleničku vína a dejte se do čtení. Kdyby se Vám zdálo, že článečků je málo, velice rádi uveřejníme
v dalším čísle právě Váš příspěvek. Stačí jen poslat emailem nebo osobně na
obecní úřad. A pokud by se našel někdo z Vás, mladších či starších, kdo by se
chtěl stát redaktorem Zpráviček z Tučína, neváhejte a navštivte starostu obce.
Rád Vás uvítá. Ale teď už co se tedy událo?

Z činnosti obce:

•

28. 3. se zúčastnili hasiči z Tučína velké soutěže „Radslavská přilba“. Tato
soutěž je celodenní a prověří členy SDH i v nočních situacích a to nejen na
suchu, ale i ve vodě. V letošním roce se naše družstvo umístnilo na 12. místě.
Více na www.tucin.cz/ záložka SDH Tučín.
• Od 1. 4. využil obecní úřad možnosti veřejně prospěšných prací a zaměstnala 2 nezaměstnané pracovníky z Úřadu práce. Projekt je ﬁnancován
z Evropské unie a tak
6 měsíců mezd pro tyto
pracovníky hradí Úřad
práce. Obec se v tomto
podílí na úhradě sociálního a zdravotního pojištění. Pracovníci provádí práce dle potřeby
obce a budou předlažďovat chodníky a zateplovat
budovu
MŠ Tučín.
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•

2. 4. se dva Mladí zahrádkáři Honza Přikryl a Martin Doležal postarali
o zrytí plochy kolem jabluňky malusky, která byla vysázena před prodejnou jednoty jako Fulínova cena. Ze starších zahrádkářů přidal ruku k dílu pan Přikryl,
který dosadil do záhonku růže.

•

3. 4. opět ožila Knihovna v Tučíně a to nejen přes den, ale i v noci. Opět
se po roce konala akce Noc s Andersenem, při které účastníci vyrábí různé
předměty, hrají hry, čtou z knihy, zpívají s kytarou, můžou si přes internet
psát s ostatními knihovnami a hlavně spí ve spacích pytlích přímo mezi knihami. Knihovnice Marta Rychlíková opět připravila pro děti program, který
přivedl účastníky i ze sousední obce.

•

9. 4. převzal starosta obce ve stanici Hasičského záchranného sboru v Přerově 5 kusů kompletních zásahových obleků včetně obuvi pro zásahovou
jednotku zřízenou obcí Tučín. Tyto komplety jsou celoplošně vydávány pro
SDH jako podpora vybavenosti dobrovolných hasičů. Obleky byly předány
velitelovi SDH Tučín.

•

V sobotu 11. 4. 2009 proběhl v budově OÚ Tučín Velikonoční turnaj
o cenu starosty obce ve stolním tenise. Volné soboty před Velikonočním
pondělím využilo 7 chlapců z Tučína, Želatovic, Podolí i Přerova a 17 mužů
z Tučína, Grymova, Radslavic, Přerova a Bruntálu, aby si zahráli stolní tenis
a vyhráli případně nějakou cenu. V kategorii chlapců do 16 let se systémem
každý s každým probojoval do čela tabulky a cenu starosty obce Tučín získal
Tomáš Čtvrtníček z Tučína před druhým Zdeňkem Dorazilem ze Želatovic
a třetím Martinem Doležalem z Tučína. Kategorie mužů byla rozlosována
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do tří skupin. V každé
skupině bojovali o postup doﬁnálového vyřazovacího pavouka hráči
systémem každý s každým. Ze skupiny A postoupil z prvního místa
Zavadil Jiří z Grymova,
z druhého místa Zemánek Leoš z Radslavic
a z třetího místa Novák Zdeněk z Tučína. Ze skupiny B postoupil Ing. Miroslav
Vyrubalík z Bruntálu, Svatopluk Doležal z Tučína a ze skupiny C postoupili
Šuterík Ladislav z Přerova, Tesař Milan z Přerova a Kučerka Pavel z Tučína.
Z ﬁnálového vyřazovacího pavouka vzešel souboj o třetí místo mezi Zemánkem a Šuteríkem, ze kterého vyšel vítězně Zemánek poměrem 3:1. Ve ﬁnálovém boji o prvenství zvítězil Vyrubalik nad Zavadilem poměrem 3:0. Cena
starosty obce Tučín pro rok 2009 tak putuje do Bruntálu. Všichni přítomní
byli spokojeni se strávenou sobotou a dobrou
úrovní turnaje.

•

14. 4. den po Velikonočním pondělí nemuseli zahrádkáři – senioři vyspávat či jinak léčit
Velikonoční
nástrahy
a v pohodě zahájili výsadbu ovocné aleje kolem
polní cesty, která vede od
potoka směrem k hranici. Přidal se i Martin
z mladých zahrádkářů.
V aleji bylo vysázeno celkem 144 stromků trnek,
ringlí a třešní. Výsadba
byla ﬁnancována z dotace Agentury ochrany
přírody Olomouc.
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•

1. 5. ožil areál koupaliště přípravami na sezónu. Tedy hlavně na Májku.
Nadšenci se vydali do pavlovského lesa na Májku, kterou každoročně věnuje
obec Pavlovice u Přerova Tučínu na tuto tradiční akci. Firma Tustavex Přemka Korejze zapůjčila kontejnerové nákladní auto AVIA na dopravu májky
a pak už bylo potřeba jen silných chlapů, vybrat ten správný strom a přepravit
ho do areálu koupaliště. Po zimě je třeba vyčistit i nádrž bazénu. Vyčerpání
vody zajistili hasiči a to i plovoucím čerpadlem, neboť ponorné čerpadlo
v odpadové studni vypovědělo službu a bylo ho potřeba vyměnit. Zručný
Jirka Sehnalík starší se postaral o práce spojené v útrobách studny. Hrubé
nečistoty vyvozili hasiči z bazénu ven a dočištění nádrže tlakovým čerpadlem
VAP dokončila část zastupitelů obce, neboť hasiči ten den připravovali ještě
další akci. Nadšenci připravili májku, nazdobili věnec a pak za pomocí techniky nakladače JCB májku postavili a pevně ukotvili v předem připraveném
výkopu. I přes nečekanou poruchu čerpadla se podařilo májku postavit.

•

V podvečer tentýž den připravil SDH Tučín posezení u pečeného selete
v požární zbrojnici. Zájem o ochutnání byl velký a tak ze selátka zbyly jen
kosti a prázdné bečky.

•

Z 15. na 16. 5. se projevil záškodník, který v nočních hodinách pokácel
májku a nechal ji rozlámanou ležet. Nejednalo se o tradice hlídání, neboť kdo
zná tyto pravidla tak májka se hlídá a kácí při špatné ostraze pouze den před
oﬁciálním kácením a navíc v případě úspěšného pokácení se žádá výkupné
za špičku z májky. Tedy se aktér k tzv. kradení májky přihlásí a ne že ji shodí
v klidu anonymně. To dokáže kde kdo. Navíc se takto hecovali chlapi z obcí,
které mají své májky a ne ten, kdo si ji není schopen postavit a pak jen jezdí
a škodí ostatním.

•

16. 5. uspořádal Mikroregion pobečví Cyklovýlet do Radvanic, kde proběhla soutěž družstev jednotlivých členských obcí. I přes nepřízeň počasí
a občasný déšť se akce vyvedla i díky připraveným organizátorům z Radvanic
a manažerům mikroregionu. Tučín měl také své družstvo, které reprezentovali - Novák Z, Breczková M.,Dlouhý F. počasí hodně ovlivnilo účast ale
doufejme že na další cyklovýlet, který bude 5.září bude svítit sluníčko. Celá
akce byla podpořena Olomouckým krajem z programu POV 2009.

•

2. 5. se sešli na koupališti Pospíšil P, Kučerka P., Řezníček J., Korejz V., Novák
Z. a Sehnalík J. aby dokončili výměnu čerpadla a dočištění bazénu tlakovým
čerpadlem. Ponorné čerpadlo jevilo známku stáří a tak velkou výhodou bylo
uskladněné náhradní čerpadlo. Vše se zdařilo a tak mohlo být vše dokončeno.

•

9. 5. přijelo do Tučína 6 hudebních skupin a 3 country taneční, aby
předvedly své umění na akci Tučínský špekáček. Více samostatný článek

•

9. 5. už druhým rokem probíhá součastně se špekáčkem akce požárních
útoků o cenu starosty obce v Prosenicích. Je škoda, že se termíny setkávají,
ale účast našich hasičů i družstva žen má své úspěchy. V letošním roce dívky
vybojovali prvenství a postoupily tak do okresní soutěže a družstvo mužů
se nenechalo zahanbit a získali za 1. Místo pohár starosty obce Prosenice.
Blahopřejeme.

•

12. 5. byly zveřejněny výsledky podaných žádostí v rámci MAS o ﬁnance
z programu LEADR .MAS Záhoří- Bečva uspěla a byla vybrána. V rámci následných výzev budou moci obce, zemědělci, podnikatelé a právnické osoby
žádát o dotace podle vypsaných pravidel. Více na www.maszahoribecva.cz
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•

22. 5. byla podruhé postavena májka, kterou skolil škodolibý záškodník.
Je vidět, že již v Tučíně umí stavět májky, neboť i v menším počtu lidí se
podařilo bez úhony májku opět postavit, aby mohla být oﬁciálně následující
den skácena s programem.

•

23. 5. sobota byla ve znamení Kácení máje. Tato tradiční akce v režii
Sešlosti obecních nadšenců každým rokem přiláká četné publikum. A to je
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dobře protože program za to stojí včetně připraveného občerstvení i večerní
tancovačky. Více samotný článek.

•

Od 1. 6. 2009 byl z Úřadu práce zaměstnaný pracovník Korez Vojtěch, který po nemoci nastoupil na roční práce v Obci Tučín. V současnosti je mzda
hrazena z prostředků EU a částečně se podílí obec Tučín. Pan Korejz je určen
na práce v obci včetně obsluhy techniky na údržbu zeleně a zimní údržbu.

•

4. 6. převzala obec další doplňky
k zakoupenému malotraktoru VIVID
400 a to příkopové rameno na vyžínání břehu potoka, svahů, příkop a ÚSES
a dvoukolový sklopný přívěs pro dopravu materiálu, odvoz pokosené
trávy či jiné činnosti v obci.

•

6. 6. tentokrát se sešly děti a rodiče,
babičky i dědečci na dětském dnu, který
pořádali Rodiče s dětmi společně s SDH Tučín. Více samotný článek.

•

13. 6. se vypravilo reprezentační družstvo Tučína na 3. Hry Mikroregionu
Pobečví tentokrát v Sušicích. Organizátoři – loňský vítěz Obec Sušice motivovaly celé hry na téma Z pohádky do pohádky. Her se zúčastnilo i družstvo z Polska z Gminy Prószków, které se aktivně zapojilo do soutěží se svým
družstvem. Po přivítání a zahájení her měli družstva za úkol poskládat rozstříhané pohádkové bytosti které patří k jedné pohádce, pak následovaly
soutěže Pata a Mata, závody Večerníčka, lovení rybiček u Rákosníčka,
loupání perníkové chaloupky,
házení šiškami či sosání nektaru. To se obzvlášt „Líbilo“ Jirkovi
S, který sosal,sosal a stejně nevysosal. Asi je zvyklý na hořčejší
nektar. Navlékání tkanice a obrovský střevíc už bylo výsledkově lepší. Družstvo Tučína Ve
složení: Smékalová I, Breczková
M., Nováková P., Sehnalík
J., Mackovík M., Kučerková
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 22/2009

M., s maskotem vílou Pospíšilovou I., v konečném
hodnocení obsadilo 7 místo.
Vítězem se stala obec Buk,
která bude hry organizovat
v příštím roce.

•

V pátek 19. 6. přijela do
obce krajská hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku
2009. Připravené přivítání
písničkou Tučínská, kterou
zpívali dospělí i děti a mládež potěšilo a pak následovala ukázka country tanečků v podání Divokých růží z Tučína. Komise si po ukázce prohlédla pěknou výstavku činnosti všech spolků a již následovala prezentace promítaná na plátně
komentovaná starostou obce Jiřím Řezníčkem. Po prezentaci komise nasedla do
Tučolína a za výkladu místostarostky Ing. Jany Slaměníkové a starosty projela
obcí. Díky práci a zvelebování předzahrádek a ploch před domy včetně výzdoby domů samotných zanechala projížďka na komisi dobrý dojem. Po návratu na OÚ jsme se všichni rozloučili závěrečnou slokou písničky. Pak už
jsme jen netrpělivě čekali na verdikt. Vzhledem k termínu, že jsme byli na
programu hodnocení jako poslední, komise ještě týž den hodnotila a ve
večerních hodinách obvolávala starosty úspěšných obcí s pozváním na tiskovou konferenci do Olomouce, kde se mají všichni dozvědět výsledky.
I starosta naší obce byl telefonicky pozván na tiskovku na pondělí 22. 6.
Věděli jsme tedy, že jsme nějak uspěli, ale jak? To se dověděl starosta společně s místostarostkou až v ponděli v Olomouci. Víkend přemýšlení a odhadů
a pak to přišlo. Nejprve byla vyhlášena oranžová stuha, kterou získala Obec
Tištín, další bílá stuha obec Pavlovice u Přerova, zelená stuha Jezernice pak
modrá stuha Dlouhá Loučka a to už bylo vše jasné, že Tučín získal tu nejlepší
Zlatou stuhu. Je to obrovský úspěch všech Tučíňáků ať už rodilých nebo přistěhovalých. Zkrátka všech kdo se jakoukoli každodenní činností snaží upravit své okolí a prostranství před domy. Je to velké ocenění pro všechny spolky,
které aktivně v obci pracují a snaží se připravit pro ostatní občany to kulturní,
sportovní či odpočinkové dění. Velký podíl na úspěchu má společná výsadba
zeleně a to i okrasné včetně květin v předzahrádkách a v truhlících rodinných
domů a na veřejných prostranstvích. Je to velký úspěch celkového plánování
a rozvoje obce od počátku samostatnosti. Všem patří velké poděkování.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 22/2009
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•

27. 6. se účastnila skupinka občanů z Tučína společně se starostou Jiřím
Řezníčkem akce MAS Záhoří – Bečva v polském Prószkowe.pan starosta byl
jako místopředseda MAS oﬁciálním zástupcem v rámci společného partnerství. Skupinka Delegace doprovázela Moravskou Veselku na Slavnosti
Proszkowa, kde měla několik vystoupení a sklidila obrovský úspěch.

Moravská Veselka rozhýbala večerní polský Prószkow
V sobotu ráno vyrazila delegace z MAS Záhoří – Bečva společně s dechovou hudbou Moravská Veselka ze Sušic do Polska. Cílem cesty bylo městečko Prószkow, se kterým má MAS Záhoří - Bečva podepsanou partnerskou
dohodu. Skutečnost, že se nejedná jen o dohodu na papíře, potvrdila svou
účastí na akci „Prószkovska parada orkiestr“ Moravská Veselka, která v rámci
programu příhraniční spolupráce několikrát vystoupila na těchto hudebních
slavnostech. Všichni účastníci byli příjemně přivítáni a pohoštěni na společném obědu ve vesničce Žlinice, odkud už bylo do Prószkowa kousek. První
vystoupení pod širým nebem musela Veselka absolvovat na jarmarku u evangelického kostelíka za mírného deště, ale na výkonu a náladě to neubralo.
Počasí se umoudřilo a tak přehlídka všech deseti zúčastněných dechových
hudeb propochodovala ulicemi městečka přes „Rynek“ bez závlahy. Po společném pochodu postupně vystupovaly hudby na třech místech Prószkowa
a tak každý návštěvník mohl zhlédnout a poslouchat skladby dle svého zvážení. Moravská Veselka vystoupila ve 22:30 před zámkem v parku zvaném „Plac
partnerstwa“, kde má i MAS Záhoří – Bečva svou směrovku na symbolickém rozcestníku. Svým vystoupením zaplnila plac a rozpohybovala všechny
přítomné posluchače. Vůbec nevadilo, že nebyl na zemi parket, ale při krásných skladbách českých autorů v podání Veselky si někteří tanec neodpustili
a ostatní si minimálně podupávali, tleskali do rytmu nebo zpívali. Veselka vytvořila úžasnou atmosféru a přítomní ji bez několika přídavků nechtěli pustit
z jeviště. Přesně o půlnoci si všechny dechovky společně zahrály na velké scéně „Ódu na radost“ při které se spustil velký ohňostroj. Všichni byli unavení,
ale spokojeni z příjemně stráveného dne mezi srdečnými lidmi z partnerského Prószkowa. A jak zaznělo při slavnostním projevu i z úst zástupce delegace místopředsedy MAS Záhoří – Bečva Jiřího Řezníčka, partnerství je živé,
srdečné a další připravené projekty jsou důkazem společné spolupráce.

HZS Hranice na Moravě. Po příjezdu na požární stanici a zahlášení se veliteli stanice npor. Lenochovi, proběhla porada o situaci v oblasti postižené
povodní a rozdělení jednotek do konkrétních obcí. Po poradě kterou vedl
ředitel HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov plk. Ing. Miroslav
Čoček, byla jednotka vyslána do obce Bělotín, uklízet následky po povodni.
Po příjezdu na místo události se velitel JSDH Tučín René Zbranek společně s velitelem stanice HZS Hranice npor. Lenochem ohlásili starostovi obce
Bělotín panu Kavalovi. Na žádost pana starosty byla jednotka vyslána k vytopeným domům v obci, jednotka během dne zasahovala ve čtyřech rodinných
domech, kde plnila úkoly na žádost místních obyvatel postižených povodní.
- vyklízení vytopených domácností (nábytek, koberce) do přistavených
kontejnerů na ulici
- vyklízení sklepů
- úklid odplaveného dřeva na zahrady a přilehlých pozemků Po splnění
všech přidělených úkolů se jednotka zahlásila starostovy obce, který po osobní návštěvě na místě události vyjádřil spokojenost se splněním všech úkolů
a po společné poradě s velitelem HZS npor. Lenochem odeslali jednotku zpět
na stanici HZS Hranice na Moravě. Po poradě a vyhodnocení celého dne,
byla jednotka odeslána na mateřskou základnu do Tučína.

•

4. 7. uspořádali sportovci společně s obcí Turnaj v malé kopané o Cenu
starosty obce Tučín. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z toho 2 domácí. Za
pěkného počasí si prvenství vybojoval tým pod vedením hlavního organizátora Zdeňka Nováka – Nulová šance.

•

Dne 27. 06. 2009 v 6. 40 hod. vyjížděla ze základny jednotka SDH Tučín na
výzvu operačního střediska hasičského záchranného sboru, směr stanice
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 22/2009
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•

11. 7. se zaplnilo hřiště překážkami, stany a altány, neboť na programu dne
bylo „Moravsko opolské hasičské soutěžení bez hranic“ Více samostatný článek

obce. Nálada byla skvělá a věk nehrál žádnou roli. Při další disciplíně, nákup
věcí do vozíku, se spustil liják a hry musely být ukončeny. Chvíle čekání na
sluníčko vyplňovala pěknými písničkami Romana Podmolíková. I když
nepřišlo, soutěž byla vyhodnocena z proběhlých disciplín a zpívalo se
i po vyhodnocení. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo Rodičů s dětmi,
druhé místo obsadili Nadšenci, třetí Cvičenky pod vedením Hanky, bramborovou medaili získal Dámský klub a Klub žen. Celkově ale zvítězili všichni,
protože se dobře bavili a hlavně se zúčastnili.

•

•

7. 7. svolal starosta zástupce spolků a další zájemce na nahrávání písničky Tučínská. Písnička byla nahrávána v improvizovaném studiu na OÚ a po
té pak byl natáčen videoklip o Tučíně. Po zpracování bude tento videoklip
přehrán občanům a bude k dispozici k zakoupení. O termínu budeme včas
informovat. Nahrávání se účastnili dospělí, mládež i děti.

•

16. 7. byli pozváni zástupci SDH Tučín a strosta obce do obce Velká, kde
zorganizovali obce postižené bleskovou povodní v okolí Hranic na Moravě
společné poděkování pro všechny zasahující sbory. Hasiči Tučína obdrželi
písemné poděkování.

•

V sobotu 18. 7. uspořádali Nadšenci v areálu koupaliště Hry bez hranic
spolků obce Tučín. Na uvedený termín se dostavili družstva Klubu žen,
Dámského klubu, Cvičenek, Rodičů s dětmi a družstvo Nadšenců. Družstva
ve smíšeném věkovém odstupu i pohlaví absolvovala soutěže v hodu míčku do koše,
lovení rybiček, zatloukání
hřebíků, nafukování balónků
a pítí nápoje, kopem míče na
terče a skládání puzzle znaku
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Od 21. 7. nastaly velké přípravy na slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice
roku 2009 Olomouckého kraje, kterou jako vítěz měla za úkol zorganizovat
obec Tučín. Díky pomoci všech zapojených spolků i jednotlivců se podařilo
vše včas připravit. Nejvíce nadělal vrásky velký vichr, který se přihnal v noci
ve čtvrtek před vyhlášením a začal nadzvedávat postavené stany a altány.
Starosta společně s hlídačem Lubošem Fridrichem a Michalem Pospíšilem
vlastní vahou zatěžovali stany, aby je vítr neodfoukl. I tak byla obava, aby
vydržela kovová konstrukce, která byla zatížena proti větru i bečkami piva.
Vše dopadlo dobře a připravený areál vydržel bez újmy. Ráno již kolem 8.45
se začali sjíždět první hosté.

•

V pátek 24. 7. se do Tučína sjeli zástupci ze 33 obcí včetně hodnotitelské komise, pozvaných hostů, bývalých starostů Tučína, zástupců spolků,
sponzorů a významných VIP hostů mezi které určitě patřil i poslanec parlamentu ČR pan Jindřich Valouch, primátor města Přerova a senátor parlamentu ČR pan Jiří Lajtoch, náměstek hejtmana OL kraje pověřený zastupováním hejtmana pan Pavel Horák, náměstek hejtmana Radovan Rašťák,
Eduard Kavala předseda Spolku pro obnovu venkova, Jan Pátek z Ministerstva pro místní rozvoj, Jaroslav Mejstřík z Ministerstva zemědělství, paní
Jitka Chalánková za Sdružení místních samospráv a pavel Dvořáček ředitel soutěže. Rádi jsme přivítali zástupce sponzorů pana Antonína Stojana,
ředitele AGRAS Želatovice, který věnoval a zajistil na akci pečené sele. Dalšími
sponzory byl Pivovar Zubr Přerov a Hanácká kyselka Horní Moštěnice.
Mezi významné sponzory pomáhající v průběhu roku patří také ﬁrma
Ochranné oděvy a obuv Voženílek. Po úvodní státní hymně ČR a úvodním
slovu starosty obce pronesli jednotliví hosté krátké zdravice po kterých seznámila slovem krátce o Tučín místostarostka Jana Slaměníková. Kulturní program zahájila Markéta Vojtášková z Tučína Miss FITNES, Miss sympatie
a čtvrtá z Mistrovství světa Polsko 2008 ve FITNES se svou ukázkou zvané
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skončila oﬁciální část a účastníci byli pohoštěni obědem. Odjíždějící hosté
byli nadšeni a moc se jim v Tučíně líbilo. Zvláště byli překvapeni jak malá
obec jako je Tučín dok že žít tak bohatým a společenským životem. Odpoledne pak přišli místní občané. Kdo stihl přijít včas, dostal lístek na pivo a jídlo
které připravili Klub šipek, Myslivci a nesmíme zapomnět na pečené sele od
pana Antonína Stojana. Tekuté občerstvení zajišťovala paní Nováková z občerstvení na koupališti. K tanci a poslechu hrál a bavil přítomné Honza
Mlčoch, imitátor. Zábava byla skvělá a také štamprlička slivovice s obsluhou
od starosty a místostarostky přispěla k dobré náladě hodné oslavě vítězství.

•

V sobotu 25. 7. se odpoledne sešli příznivci sportu a zábavy k hodovému
klání. Jak bývá zvykem v malé kopané. Bohužel prudký déšť před akcí zaplavil
hřiště a tak se účastníci klání rozhodli hrát basketbal (košíkovou) a pak mini-

Uklizečka. Druhé vystoupení zajistila skupina Maxim Turbulenc Tučín a po
pánské části vystoupily Divoké růže z Tučína se svým country tancem. Závěr
kulturního bloku zajistila ukázka Limonádový Joe v podání Nadšenců. Po
krátké pauzičce ve které si mohli zástupci obcí vylovit svou rybičku se znakem
obce, které plavaly v koupališti následovalo již Vyhlášení výsledků. Předsedkyně komise Miluše Stržínková postupně vyvolávala všechny zúčastněné
obce a hosté předávali ocenění a kytičku. Jako třešničku na dortu si nechala
vítěznou obec Tučín. Po převzetí ocenění a zlaté šerpy poděkoval starosta všem
za spolupráci, ve které jasně zdůraznil, že je to ocenění celé obce ne jednotlivce.
Poté pozval na jeviště zástupce spolků, kterým také poděkoval a předal ženám
kytičku. Veřejné poděkování na jevišti právem patřilo i mamince starosty paní
Řezníčkové Janě. Po všech krásných slovech a nádherných pocitů z vítězství
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kopanou na víceúčelovém hřišti. Nejdříve hrály svobodné proti vdaným, kdy
těsným rozdílem vyhrála svobodná děvčata. Po té nastoupili svobodní proti
ženatým. V urputném boji nakonec vyhráli svobodní. Po dohodě pak následovalo klání v minikopané. Přítomní diváci i účastníci se dobře pobavili a zaslouženě pak s chutí spořádali pohoštění od obce v podobě klobásky a piva.

•

V neděli ráno již tradičně obcházela dechová hudba Aničky a sponzory
aby jim zahrála před domem hodový budíček. 9:45 vycházel od obecního úřadu průvod, který dorazil na mši svatou ke kapli. Odpoledne se již rozjela zábava Na Rybníčku kde hrála k tanci i poslechu skupina SUNSET. Odpoledne
bylo podpořeno Programem POV Olomouckého kraje v rámci Mikroregionu
Pobečví. V 18 hodin proběhl symbolický přípitek vínem se starostou obce na
vítězství v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje 2009.

•

28. 7. proběhl v obci Týn nad Bečvou seminář k programu LEADR.
Případní žadatelé se seznámili s podmínkami výzvy a termíny podání. Dne
28. 7. 2009 byla vyhlášena v souladu se Strategickým plánem Leader 2008 2013, Osa IV Leader, „Rozvíjet venkov společně má smysl!“ 1. výzva pro rok
2009 k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření
IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.
Veškeré informace naleznete na záložce Leader 2008 - 2013 - 1. výzva pro rok
2009. Příjem Žádostí byl zahájen 28. 7. 2009 a ukončen bude 26. 8. 2009
v 17,00 hodin. Více o podrobnostech na: www.maszahoribecva.cz

•

30. 7. začala oprava budovy Mateřské školy Tučín. Nejprve byla vyměněna
okna za plastová a nyní probíhá zateplování budovy z dvorní části. Práce provádí pracovníci zaměstnaní z Úřadu práce. Druhá část výměny a zateplení
proběhne v příštím roce.

•

Od 30. 7. se velice zvýšil provoz automobilů přes obec z důvodu uzavírky silnice přes Kozlovice, která se opravuje. Na nátlak starostů zatížených
obcí byla alespoň omezena rychlost na 40 km v hodině a budou prováděny
kontroly policie včetně vážení nákladních automobilů. Již dnes jsou známy
negativní důsledky této objížďky, neboť cesty nejsou na takto těžkou dopravu stavěny. Silnice Tučín – Radslavice je dnes téměř zničena a vozovka přes
Želatovice také jeví známky vlnobití. V současnosti probíhá zapisování SPZ
nákladních automobilů pro údržbu silnic, aby mohli zajistit ﬁnancování
oprav po ředitelství silnic a dálnic pro, které náklaďáky jezdí.
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Informace z Obecního úřadu Tučín
Bezdrátový rozhlas – domácí přijímač
Na základě častých dotazů a obav občanů o spotřebě energie domácích přijímačů bezdrátového rozhlasu bylo provedeno dlouhodobé měření spotřeby elektrické energie tohoto přijímače, který Vám byl dodán do bezplatného
užívání do domácností. Výsledkem měření je zřejmé, že obavy o spotřebu
přijímače, protože na něm svítí nějaká světýlka je zbytečná. Tato světýlka jsou
letky, které mají minimální spotřebu, a dlouhodobým měřením bylo zjištěno:
Za 1 měsíc nepřetržitého provozu bez vypojení ze sítě byla naměřena
spotřeba 2W (watty)
Za rok tedy 12 x 2W = 24W 1kW = 1000W,
Za 1 kW je tarif 4,65 Kč tedy 4,65 :1000 = 0,00465Kč na 1W
Roční náklady jednoho přijímače jsou tedy 24W x 0,00465 = 0,11 Kč,
tedy 11 haléřů za rok
Myslíte si, že stojí za to 11 haléřů, aby jste byli informováni nejen o různých
prodejích, akcích a návštěvách, ale hlavně o bezpečnostních hlášeních a varovných signálech v případě jakéhokoli ohrožení nejen majetku obce ale
může jít právě o Váš majetek a přijímač s ročním nákladem 11 haléřů Vám
může zachránit majetek za statisíce či dokonce Váš život.
Nevypínejte tedy své přijímače ze sítí, abyste byli o všem a včas informováni.
Hlášení může probíhat v kteroukoli dobu.
Byly i dotazy, že se trafo přijímače hřeje. Z praxe bylo ověřeno, že každé nové
trafo se více hřeje, ale provozem se teplota sníží a ustálí. Navíc v zimě ušetříte za topení – to je ovšem jen pokus o vtip. Nehrozí tedy žádné nebezpečí.
Nesmí být však přikryté žádnou hadrou, polštářem či jiným neprodyšným
předmětem. Vyzkoušejte a uvidíte sami. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na obecní úřad v Tučíně.

Černé skládky
V průběhu měsíce června se objevily v okolí obce černé skládky. Vzhledem
k nepřijatelnému stavu byla první nahlášena na policii ČR a po třech týdnech
vyšetřování se našel pachatel neboli původce skládky. Smutnější na tom je,
že se jedná o našeho občana. Za černou skládku byla přestupkovou komisí
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 22/2009
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Magistrátu města Přerova udělena pokuta a po dohodě se starostou musel
vše odklidit. Druhá černá skládka se objevila za bažantnicí. Jelikož z věcí
odložených bylo zřejmé, kdo zde skládku založil, bylo vše projednáno
a skládka byla uklizena. Není v pořádku ani odkládání polyuretanové pěny
a perlinky kolem rekonstruovaných objektů. Pokud se někdo pustí do rekonstrukce či opravy je jeho povinnost zajistit likvidaci na skládce a ne v okolí
a to ať už se jedná o organizaci nebo soukromou osobu. Totéž se týká i odpadu
ze zahrádek. Hromada ostříhaných růží, keřů, natí, plevele či nahnilého ovoce není zrovna pěknou vizitkou majitele zahrady, který si takto upraví svůj
plac, ale hromádku odloží na cestu či obecní pozemek. Buďme trochu ohleduplní i k našemu okolí, které není přímo na očích u hlavní cesty, ale také zde
chodí lidé na procházky a odpočinout si.

Nejbližší kulturní a sportovní akce:
29. 8. 2009

Konec prázdnin-lampiónový průvod, – hasiči společně
s rodiči s dětmi zvou děti, mládež i dospělé do průvodu po
obci s lampiony. Sraz s posezením v 17 hodin před pohostinstvím Na Rybníčku. Lampiony s sebou. Dobře se oblečte,
půjde se až za tmy.

4. 9. 2009

Návštěva celostátní hodnotitelské komise v obci Tučín
- od 14 do 18 hodin

5. 9. 2009

Cyklovýlet Tučín – Teplice n/B Zveme všechny zájemce
o příjemnou projížďku na kolech podzimní přírodou. Společně se k nám přidají i zájemci z Mikroregionu Pobečví.
Přijeďte na sraz u autobusové čekárny směr Pavlovice
u Př. v 9:00 hodin. S sebou kolo v dobrém stavu, děti a mládež přilbu a dobrou náladu. Občerstvení na trase zajištěno
doprovodným vozem.

Upozornění pro majitele psů
Na základě připomínek občanů, žádáme majitele psů, aby při venčení nenechávali své mazlíčky vykonávat potřebu na vysazenou zeleň před domy. Zeleň
pak sesychá a znehodnotí se. Zvláště při venčení na dlouhých vodítkách je
větší pravděpodobnost, že bude takto zeleň označena. V případě, že dojde
k vykálení, je majitel povinen exkrementy po svém psovi uklidit.

Policie ČR s obcí spolupracuje
Dobrá spolupráce v současnosti funguje mezi obcí a Policií ČR. V měsíci
červnu došlo ve večerních hodinách ke zlomení vysazeného vzrostlého stromu na ploše před budovou školy. Událost byla nahlášena, neboť strom byl
vysazen z programu Evropské unie a musí být v případě kontroly fyzicky na
místě výsadby. Hodnota stromu byla vyčíslena na 4.000 Kč, + doprava nového a práce za vysazení. Celkem tedy musí viník uhradit obci 7.000,-Kč. Díky
občanům, kterým není lhostejné ničení společného majetku obce a rychlé
práce policie byl pachatel odhalen. V současné době uhradil obci 2.000,- jako
první splátku náhrady. Samozřejmě mimo pokutu ve správním řízení na přestupkové komisi. Není lepší chvilku uvažovat, než se něco takového provede
nebo zvážit změnu kamarádů, když nás nechají takovou věc provést a ještě
z toho mají radost?
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9.-10. 10. 2009 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- budou probíhat v budově Mateřské školy Tučín
24. 10. 2009

Vítání občánků od – 14:00 hodin na OÚ Tučín zveme
babičky, dědečky, tetičky i strýce na slavnostní událost

14. 11. 2009

Setkání seniorů - začátek v 15:00 hodin,
vystoupení dětí MŠ, country tanečků
K tanci a poslechu hraje: Moravská Veselka
Vstupné zdarma
Srdečně zveme všechny seniory.
Přijďte se pobavit a povykládat ze sousedy
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Tučínský špekáček potěšil
V sobotu odpoledne se sjelo do areálu koupaliště v Tučíně spoustu příznivců
trampské, bluegrasové, folkové a country muziky na již 6. ročník Tučínského špekáčku. V letošním roce se zúčastnilo 6 hudebních skupin a 3 country
taneční skupiny. Celou akci zahájil starosta obce Jiří Řezníček a hned v úvodu zpříjemnily atmosféru svým vystoupením děti z taneční country skupiny
Hanácké Prosének. Po nich pak jeviště ovládla skupina Neomluvená absence
z Olomouce, která na úvod hudeních vystoupení předvedla své umění v méně
známém a stylu folk rock, ale sklidila u početného publika aplaus. V čase střídání skupin na jevišti vystoupil se svým druhým pásmem opět Hanácké Prosének pod vedením Mgr. Jitky Gallasové. Druhá v pořadí vystoupila skupina
Freďáci z Přerova. Po Freďácích vystoupily premiérově děti z country taneční
skupiny Divoké růže z Tučína. I když tato skupinka dětí nemá žádné zkušenosti z veřejných vystoupení, svou roli zvládla na
jedničku s hvězdičkou a
vysloužila si velký aplaus
publika. Po dětech následovala skupina Dostavník z Vysočiny, která se
účastnila i ﬁnále Moravského vrabce a na vystoupení byly zkušenosti
znát. Pak již vystřídali
děti dospělci a své pásmo country tanců předvedla skupina Colorédo
z Přerova. Klasická stará
trampská muzika zazněla v podání skupiny Brzdaři z Olomouce a určitě
pohladila každého příznivce trampské písničky
a zvláště pak starší generace. Jediná skupina, která nedorazila, byly Bumbálci. Nic však neubralo
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na kvalitě a bohatosti programu špekáčku. Ba naopak skupina Tempo di Vlak
z Ostravy vytvořila svým výborným vystoupením atmosféru, která zvedla
z lavic přítomné návštěvníky, aby využily krásných písniček k tanci. Velkým
aplausem musela skupina přidávat, aby se mohla rozloučit a uvolnit jeviště
skupině Druhá míza ze Vsetína, která se postarala o příjemnou muziku
v rytmu country až do popůlnočních hodin. Posezení s písničkou u kytary ale
pokračovalo pod vyhřívaným altánem a tak někteří odcházeli až na první
ranní autobus. Po celou dobu hořel v areálu táborák pod dozorem hasičů, na
kterém si mohli zájemci opékat špekáčky, které děti dostávaly zdarma. Akce
byla spoluﬁnancována Olomouckým krajem a byla jedním z příjemných kulturních zážitků, které se v Tučíně konají. Děkujeme organizátorům Obci
Tučín a Nadšencům za přípravu a samotnou realizaci a SDH Tučín za zapůjčení a dovoz lavic.

Kácení máje
V sobotu 23. května se jeviště v areálu koupaliště proměnilo barevnými kulisami na Karlštejn. Byl to první náznak, v jakém duchu proběhne letošní scénka
kácení máje. Úvod však patřil dětem z MŠ Tučín. Krátké vystoupení říkanek
a písniček bylo trošku poznamenáno návratem ze školy v přírodě, takže byly
děti velice živé. Ale i to patří k těm nejmenším. Pak už patřil parket dětské
taneční country skupině Divoké růže z Tučína, které zaujaly přítomné diváky
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Dětský den

svým vystoupením. Pod vedení Jany a Vaška opět dokázaly že umí a mohou
své umění předvádět i ve větších městech. Po country nastoupila na jeviště
moderní hudba, na kterou předvedly své choreograﬁcké vlastní zpracování
tanců děvčata z Tučína pod názvem Divoké kočky. I těchto několik ukázek bylo
oceněno potleskem přítomných. Od tanečků se program přehoupl do historie
a s ní i vystoupení skupiny scénického šermu Cordiallo se Standou Solařem
z Tučína. Pak již patřilo dějství Nadšencům, kteří předvedli ukázku z ﬁlmu
Noc na Karlštějně, u které jako komparz sehráli znamenitě svou roli právě
i zbrojnoši z Cordialla. Hlavní role však obsadili Nadšenci včetně příjezdu
královny na koni a nechyběla ani známá scéna ze zbrojnice s tancem na
stole za doprovodu písně Hoja, hoj, hoja hoj v králi máme zastání…. Celá
scénka byla zakončena udělením souhlasu krále zbrojnošům pokácet májku.
Tradičně se při pádu májky utkali o zástavu děti a mládež. V letošním roce
byla nejhbitější a největší kus zástavy přinesla Kája, nebo snad Áďa Benešová? Kdo je má furt rozpoznávat, když jsou tak stejné že? Po skácení se na jeviště naskládala skupina Minimax z Hranic, která hrála k tanci i poslechu do
ranních hodin. Letošní kácení opět potvrdilo, že obnovení této tradice byl
správný krok a stále vyšší úroveň přitahuje i přespolní návštěvníky. Akce
byla podpořena Programem POV Olomouckého kraje v rá ci Mikroregionu
Pobečví.
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V sobotu se všude kolem Tučína
honily mračna, ale organizátoři
dětského dne se nenechali odradit
a odpoledne se náves Na Rybníčku proměnila ve velké indiánské
tábořiště. Naposledy byla tak velká
skupina indiánů v Tučíně spatřena
před dvěma roky na kácení máje.
Tentokrát pořadatelé, SDH Tučín
a rodiče s dětmi, zpříjemnili oslavu
svátku dětí. Maminky vyrobily pro
děti krásná trička s indiánskými
motivy, v kterých celé odpoledne
soutěžily. Nejdříve se u připraveného stolečku se zrcadly všichni namalovali jako správní indiáni a pak
již vyrazit na stezku plné úkolů jako:
prolézt týpý a zapamatovat si obrázky, poskládat rozstříhaný obrázek
indiána, závodit na dřevěných Šemících, střílet ze vzduchovky či házet oštěpem. Také pravý indiánský tanec
s pokřikem kolem ohníčku byl důležitým úkolem. Možná právě tyto šamanské
tance odháněly mraky a zaháněly déšť. V závěru stezky prošly děti lanovým
úsekem a v cíli si navlékli náramek s dřevěných korálků. Za splněné úkoly
dostaly všechny děti odměny a perníkové medaile. V průběhu dne se děti
mohly projet na koních nebo skákat na trampolíně či řádit na nafukovacím
hradu, který byl k dispozici pro děti zdarma za přispění Olomouckého
kraje a obce Tučín. Také vyzkoušet si jak se sedí v obrovském kombajnu či
manipulátoru je zvláště pro kluky lákavou atrakcí, kterou poskytli pro děti
zemědělci. Program byl díky pořadatelům pestrý a tak ukázka vyproštění
zraněných z havarovaného vozidla v podání SDH Radslavice byla další
zajímavou podívanou. Pro skryté talenty byla následující 1. Tučínschow
možností předvést své zpěvácké nadání. Celkem z 23 přihlášených interpretů
od 2 do 14 let věku porota zaslouženě udělila 23 prvních míst a tak se
můžeme těšit na vycházející pěvecké hvězdičky. Taneční dovádění rozjela na
parketu mašinka a za doprovodu tučínské zpěvačky Romany se rozjelo
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závěrečné veselí. Trošku nám parket smyl krátký déšť, ale to již nikomu
nevadilo, neboť se všichni mohli ukrýt pod stan Mikroregionu Pobečví,
a v klidu si vychutnat občerstvení z udírny od hasičů. Celý den byl příjemný
a i přes hrozící mračna a nepříznivé předpovědi se vydařil. Za příjemně strávené odpoledne patří velké poděkování všem organizátorům, pro které byla
největší a jedinou odměnou spokojené tváře osmi desítek přítomných dětí.

Inormace o poznávacím semináři do Banátu – Rumunsko
Ve dnech 15. 5. až 22. 5. 2009 jsem se zúčastnil V rámci projektu Venkov
dnes a zítra za krajany z českých vesnic na rumunském Banátu společné cesty starostů obcí Olomouckého kraje, manažerů a zástupců krajských úřadů.
Účelem cesty bylo poznat území, utvořit si obrázek o balkánské zemi a jejích
možnostech, k níž stále přetrvávají předsudky, navázat a vytvořit si dostatečnou síť kontaktů pro budoucí spolupráci obou stran a účastníků cesty. Takto
si vytvořit vztah k dané oblasti pro realizaci výměnných akcí nebo společných
projektů. Pro přehled Vám nabízím časový průběh cesty a stručný program,
který byl velmi náročný zvláště v jednoduchých rumunských podmínkách.
Program a časový průběh cesty:
15. 5. (Pá) - 16. 5. (So)cesta přes Bratislavu a Maďarsko do Rumunska s krátkou v ranním Temešváru (prohlídka centra a tržiště). Odpoledne příjezd
– příchod do české vesnice Svatá Helena, seznámení účastníků, přednáška
s promítáním Mgr. Ivo Dokoupila z organizace Člověk v tísni při ČT na téma
připravované a realizované projekty pro Banát; zavedení značky“Banát“,
situace menšiny….
17. 5. (Ne) návštěvy kostelů (katolického či baptistického), cesta do bývalé
osady ELIZABETY.
18. 5. (Po) = Prohlídka helenské školy, diskuse s ředitelem a učiteli. Odpoledne
setkání s partnery v sídle Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku (DSSCR) v Nové Moldavě (budováno z prostředků ČR) - předseda krajanského spolku p. František Draxel a zástupci krajanů – otázky menšinového
školství, formy pomoci krajanům, další perspektivy, pozice měnšin, prosazovaní zájmů Svazu. Večer od 19 hod. v baptistické faře na Sv. Heleně beseda
s velvyslancem ČR v Rumunskup. Petrem Dokládalem a jeho doprovodem
a starostou Coroniny. Téma: počet OP v Rumunsku, čerpání, problematika
české menšiny, vliv politických stran, struktura veřejné správy…..
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19. 5. (Út) setkání se starostou Dubové a zároveň Eibenthalu Viktorem Doskočilem, účast Emila Flašky -předsedy DSSCR z české hornické vesnice
Eibenthal, projekty české učitelky Nany Herrmannové, která učí češtinu na
Eibenthale, představení záměru obnovení úzkorozchodky na Eibenthal….
Předání 3 počítačových sestav jako dar informačnímu centru v české vesnici
Eibethal.
20. 5. (St) místními auty cesta do nejodlehlejší i nejvýše položené české vesnice Rovenska s prohlídkou místní školy, diskuse s místními představiteli obce
a Svazu Slováků a Čechů, údolím pěti vodních mlýnků do další české vesnice Gerníku. Zde beseda se místostarostou Piečkem, ředitelem školy, setkání
s pracovníky Župní rady Caras-Severin (u nás krajský úřad) – účast Prefekta
z Prefektury v Rešici a ing. Rudiho Soureca, pracovníka odboru pro evropské
projekty na Župní Radě v Rešici. Prohlídka místního podniku Winding srl na
montáž cívek pro ČR, místní soukromé pekárny a penzionu
21. 5. (Čt) = diskuse s místními obyvateli Sv.Heleny, téma větrných elektráren, Večerní odjezd domů.
22. 5. (Pá) = Cesta domů Maďarskem a Slovenskem Cesta byla celkem únavná, neboť v autobuse se porouchala klimatizace a bylo neúnosné vedro. Proto
byly na pořádku častější zastávky na rozdýchání a načerpání kyslíku. Zvláštní
byl i přístup do vesnice Svatá Helena, kdy jsme museli zdolat pěšky značné
převýšení od Dunaje do vesnice. Tam již byli připraveni místní obyvatelé,
kteří si jednotlivé účastníky rozebrali na ubytování do svých domovů. Já jsem
byl ubytovaný společně se starostou obce Pavlovice u Přerova ve čtyřčlenné rodině. Pro zajímavost, ubytovávání klientů a s tím související stravování
je jedním z hlavních příjmů těchto rodin. Žádný speciální komfort, prostě
obyčejný rodinný domek se suchým WC (latrínou) na dvorku a koupelnou
pro hosty, domácí využívají bečky na střeše s dešťovou vodou, neboť vodu
do studní si každý dováží v různých nádobách či malých cisterničkách po
domácku vyrobených. V obci je sice rozvedený vodovod, ale dole u Dunaje
někdo ukradl před léty čerpadla a ze strany rumunských úřadů nebylo snahy
věc vyšetřit a na nové nejsou peníze. Vřelé a srdečné přivítání včetně dobrosrdečnosti domácích bylo velice příjemné a v mnohém nahradilo zvyklosti
z našich domovů. Po příchodu do Svaté Heleny, mě nejvíce uchvátila kvalitní
čeština, která zněla ze všech stran, a to od dětí dospělých i těch nejstarších.
Slyšet příjemný pozdrav „Dobrý den“ se kolikrát nedostává ani doma, o to
více to potěšilo v cizině. S přibývajícími dny jsem si čím dál tím více uvědomoval, jak těžké muselo být zachování české identity přes dlouhý časový
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odstup od příchodu prvních osídlenců, a to jak v oblasti kultury, tak i v oblastech architektury. Největším zklamáním byla téměř úplná absence střední
generace. A další postřehy? Rumunští krajané mohou být mostem pro podnikání v Rumunsku.
Od ledna panují v Evropské unii nové zvyklosti. Slivovice se pálí na dvoře
v měděném kotli, elektřina se odebírá z pouličního vedení přehozenými dráty
a prase se nezabíjí bezbolestně pistolí ale pěkně po staru nožem. Na cestách
chybí asfalt, všude vládne menší či větší korupce a ve vládě a na úřadech sedí
bývalí informátoři tajné policie. Tak to jsou kromě nádherné divoké přírody
a srdečných lidí ty méně viditelné a známé, ale o to více exotické příspěvky Rumunska do společné evropské rodiny. Takovéto prostředí láká samozřejmě spíše
turisty než podnikatele. Ale jelikož se dá očekávat, že zvyklosti a právní normy
EU do Rumunska jednoho dne proniknou, je toto prostředí rozvíjejícího se trhu
mimořádnou příležitostí. Asi jako byl pro západní Evropu pád železné opony.
Banátští Češi, kteří žijí v horách nad Dunajskou soutěskou už 180 roků a znají
detailně rumunské prostředí, jsou pro odvážné podnikatele ideálními partnery.

Do banky po lesní cestě
Po klikaté polní cestě kolem potůčku a rozpadlých vodních mlýnků uhání omšelé terénní auto. Jsme hluboko v Rumunsku, ale český nápis bez interpunkce
na kapotě auta nám připomíná, že zde žije a pracuje početná česká menšina.
„Valach Drevo s.r.l.“ píše se hrdě na autě, které kromě brambor na trh veze
i místního „patrona“, jak se tady podnikatelům říká. František Mojžíš z Rovenska jede do krajského města Rešice, aby v bance zkontroloval platby za kamiony dubového řeziva, které vyváží do Česka. „Tady neexistuje spojení jako
u vás,“ vykládá mi po cestě. „K nejbližšímu faxu to mám hodinu cesty a do
banky více než sto kilometrů. A po telefonu mi banka nic nesdělí, musím tam
personálně. A když tady v horách napadne sníh, tak je to o život,“ popisuje
svízele podnikání čistou češtinou. Pro turisty romantika, pro místní krajany
tvrdý život horalů odkázaných na sebe a na souseda. V lesích jsou medvědi
a ve městech úředníci, kteří jsou mnohdy úplatní a často i zákeřní. A navíc
mají silnou oporu v byrokracii rumunských zákonů. „Už se těším, až nám na
Rovensku Člověk v tísni zavede internet a nebudu pokaždé muset jezdit do
údolí,“ vykládá Mojžíš, zatímco vjíždíme v Berzu na hlavní silnici. Konečně
asfalt. Starat se o půdu nestačí Je zřejmé, že se českou komunitu, tak jak tu žije
dnes, nepodaří zachovat. Hory a pole v 21. století neuživí tolik lidí, jako užiZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 22/2009

vily ve století 19., kdy potraviny byly drahé, a každý vlastník půdy byl boháč.
Dnes už ale nestačí orat a sít po vzoru předků. Je třeba něco navíc. Je potřeba
mít v chalupě internet pro podnikatele na pracovní dovolené, hostům se musí
uklízet a prát. Je třeba, aby žena připravovala mléko do mlékárny nebo chodila do dílny na cívky. Život to není lehký, ale Evropská unie je tady v rumunských horách nadějí pro ty, kdo se těší na normální poměry. Nadějí, že stát už
nebude znepříjemňovat život svým občanům, ale začne jim sloužit. Cívky do
počítačů nebo dřevo pro eurookna „Hodně by se mělo teď v lednu změnit,“
říká Antonín Mikulenka, český podnikatel, který společně s Mojžíšem a dalšími společníky staví pod Rovenskem pilu. „Po otevření hranic s EU už nemusíme žádat o certiﬁkáty ani jezdit do Bukurešti. Úplatků bude méně a bude
více energie na práci,“ pochvaluje si. „Naše spolupráce začala díky Člověku
v tísni. Hledali jsme tehdy z Česka někoho, na koho by se dalo spolehnout
a kdo se vyzná ve dřevě. Přijel jsem do Banátu, sedl do rumunského terénního auta a objeli jsme české vesnice. To bylo před rokem a dnes začínáme stavět vlastní pilu,“ popisuje historii česko-rumunské ﬁrmy Mikulenka. Podobně začíná historie několika dalších banátských česko-rumunských ﬁrem. Na
Gerníku se vyrábějí cívky do elektronických zařízení, ve vesnici Svatá Helena
zase síťové kabely. Miniaturní cívky pro zabezpečovací systémy vyrábí malá
ﬁrma ve vesnici Eibentál. Stolařská dílna prosperuje ve Svaté Heleně, větší
pila je již postavena u města Karansebeš. Kromě toho sem díky informačnímu systému přijíždějí turisté, ubytovávají se v domácnostech a platí za služby
peníze a vylepšují tak rodinný rozpočet sedláků. Internetová síť se buduje
a už v létě přijedou první čeští manažeři, aby své ﬁrmy řídili, třeba právě
z chalupy u Mojžíše, odkud je výhled na padesát kilometrů vzdálenou dunajskou soutěsku. Levná pracovní síla, nádherná příroda a pohostinní a srdeční
lidé to jsou pozitiva tohoto kraje, která učarují podnikatelům i turistům. Kdo
sem jednou vstoupil, ten se stále vrací a na český Banát už nikdy nezapomene.
V mnohém bychom se mohli od českých krajanů v Rumunsku učit a to i přes
velice těžký a chudý život, zvláště jejich srdečnost, pohostinnost a ochoty si
vzájemně pomoct bez jakékoli závisti či zášti. Velkým přínosem této cesty pro
mě byly poznatky života v malých a chudých obcích, co vše dokáže pospolitost a soudržnost lidí a náměty, které se dají použít i v našich podmínkách.
Hlavním z přínosů však byly poznatky, vyměněné zkušenosti a nové kontakty
na naše účastníky této společné cesty, které pomohou při každodenní práci
starosty obce a v dalších podporách při získávání ﬁnancí pro obec a řešení
různých projektů.
Řezníček Jiří, starosta obce
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OHLEDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Září
V mateřské školce jsme přivítali nové děti – ze Želatovic. V polovině měsíce
nám začal tříměsíční plavecký kurz, kterého se zúčastnili i ti nejmenší.
Všechny děti se aktivně zapojovaly a byly moc šikovné.
Říjen
Tento měsíc byl ve znamení padajícího listí, proto jsme se vypravili-jako
každým rokem-k lesu do Pavlovic. Děti byly nadšené, kolik posbíraly kaštanů
a barevného listí. Ve školce jsme si vyrobili zvířátka a listového dráčka.
Listopad
Děti potěšily naše starší spoluobčany na setkání seniorů svým vystoupením
a krátkou pohádkou. Rovněž jsme skončili plavecký výcvik, děti dostaly
„Mokré vysvědčení“ a paní učitelce předaly kytičku a drobný dárek.
Prosinec
Na začátku měsíce nás ve školce navštívil Mikuláš se svým doprovodem, protože jsem měli samé malošky, byl to pro ně obrovský zážitek. Zazpívali jsme
písničku a dostali mikulášský balíček. Před vánočními prázdninami jsme
si zazpívali u vánočního stromečku a rozdali dárečky, které nám do školky
přinesl Ježíšek.
Leden
ZŠ Želatovice nás pozvala do divadla ve Zlíně. Všichni jsme se krásně oblekli
a moc jsme si divadlo užili. Konečně jsme se dočkali sněhu,tak jsme mohli
začít řádit. Stavěli jsme sněhuláky, iglu, bobovali a koulovali se.
Únor
Do školky v Želatovicích jsme byli pozvaní na hudební představení, kde se děti
seznámily s hudebními nástroji a zazpívaly písničky. Přichystali jsme si pro
děti překvapení v podobě psího spřežení. Byla velká zima, ale dětem to vůbec
nevadilo, protože byly nadšené z toho, že se mohly povozit na saních, které
táhli psi a řídil masher. Masher seznámil děti se psími kamarády a všichni
jsme si je mohli pohladit.
Březen
Po skončení jarních prázdnin se konal každoroční karneval. Letos se sešlo
asi 60 krásných masek. Děkujeme všem. Dále jsme navštívili v přerovském
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Atlase Velikonoční salon, kde si děti vyrobily přáníčka, postavičky z vajec,
poznaly velikonoční zvyky, nazdobily perníčky…
Duben
Po loňském velkém zájmu o kurz keramiky jsme letos, i přesto, že máme malé
děti, kurz znovu objednali. Obsahoval 10 lekcí – děti se seznámily s materiálem (hlína) a s naší pomocí si na konci kurzu odnesly spoustu krásných
výrobků.
Květen
Od začátku měsíce děti vyráběly dárečky pro maminky a učily se básničky
a písničky, kterými je potěšily na oslavě „Svátku matek“. 18. května jsme se
rozloučili s rodiči a odjeli s dětmi vlakem do školy v přírodě vstříc novým zážitkům. Všechny děti jely poprvé, kromě Pavlínky, která se cestovala jako „starý
mazák“. Všem se nám v Rožnově moc líbilo, děti byly bezprostřední, ze všeho
nadšené a úplným překvapením byla Anička a Adélka, které ještě neměly 3 roky
a vše zvládly na 1 s hvězdičkou!!! Po příjezdu ze školy v přírodě jsme vystoupili na Kácení máje. ZŠ Želatovice navštívil kouzelník a i my jsme byli při tom.
Někteří si vyzkoušeli kouzelnické umění a my ostatní jsme se skvěle bavili.
Červen
Svátek dětí jsme oslavili netradičně v Přerově – pohárem v cukrárně a vycházkou parkem Michalov. S MŠ Sušice a MŠ Pavlovice jsme shlédli divadelní
představení v Olomouci a jeli jsme na výlet do ZOO Lešná. Z Lešné jsme si
kromě pamětních mincí přivezli i neštovice a tak se děti v nemoci všechny
vystřídaly. Po celý školní rok jsme navštěvovali divadla a různá kulturní vystoupení, chodili na vycházky a jednodenní výlety.
Červenec a srpen
První prázdninový týden byl provoz školky zachován,ale vzhledem k velkým
opravám na budově školky se pro děti školka až do 31. 8. 2009 uzavřela. Obecní úřad se postaral o výměnu oken, dveří, zateplení a fasády - děkujeme. My
jsme si vymalovaly šatny,třídu,domeček na zahradě dostal nový kabát a teď
doufáme, že se dětem bude v září ve školce líbit. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem – dětem, rodičům, obecnímu úřadu a přátelům školky, kteří
nás podporovali a jakýmkoliv způsobem pomáhali při dětských akcích.
za kolektiv MŠ
Eva Vysloužilová
zástupce statutárního orgánu
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Soutěž Vesnice roku 2009
Už se jistě do každého domu dostala příjemná informace, že obec Tučín získala v soutěži „Vesnice roku Olomouckého kraje 2009“ nejcennější zlatou
stuhu a právo užívat titul Vesnice roku Olomouckého kraje 2009. K tomuto
titulu získá obec také ﬁnanční dotaci ve výši 1 milion korun. Je to krásný,
velký úspěch celé obce a už jsme i okusili ten pocit vyhlášení vítěze a blahopřání od obcí, občanů a politiků, a i nějaká ta slzička radosti a dojetí ukápla.
Tím ale určitě nekončíme, neboť vítězové jednotlivých 13 krajů postupují do
celostátního kola, kde se utkají o nejcennější titul Vesnice roku 2009 České
republiky a samozřejmě další ﬁnanční dotaci ve výši 1 milionu korun. Je to
velká výzva pro naši obec a všechny občany dokázat, že krajská komise rozhodla správně a že můžeme bojovat o prvenství v celé ČR. Bylo by škoda
tento náš dobře rozjetý vlak neboli Tučolíno zastavit a nevyužít příjemného
dojezdu až do úspěšné stanice. Nemáme co ztratit, můžeme jen získat a tato
příležitost se již pravděpodobně nebude opakovat. Úspěch Tučína v ČR podporují i primátor města Přerov Ing. Lajtoch a Olomoucký kraj, neboť v letité historii této soutěže se ještě nikdy nestala vítězem celostátním hodnocení
obec z Olomouckého kraje. Máme tedy možnost prorazit i toto prvenství. No
není to pořádná výzva pro všechny Tučíňáky? Celostátní hodnotící komise
soutěže Vesnice roku 2009 ČR přijede do obce dne 4. září ve 13:40 zdrží se
4 hodiny. V tomto čase se budeme snažit prezentovat obec, jak nejlépe dokážeme, ale hlavně vstřícností a srdečností lidí v obci. Projížďkou obcí ukážeme, že si občané dokážou vyzdobit, upravit a postarat se o pěkné prostranství
kolem svých obydlí ale i za Vašimi zahrádkami. Pokud by vše měla zajistit
obec nemohla by to nikdy včas dokázat a ani by to nebylo tak dokonalé. Proto
Vás chci oslovit o zapojení se do společné prezentace naší obce právě úpravou
Vašeho okolí, nebát se ukázat před domy či na návsi a v případě setkání s komisí ji sdělit své pocity a poznatky. Přítomnost dětí a rodičů na dětském hřišti
či návsi je přirozená a nemusíte čekat, až vše skončí. Právě vy můžete být
tím rozhodujícím bodem pro komisi. Děkuji Vám všem a těším se spolupráci
a dalších úspěchů.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) – „Překračujeme
hranice“.

Moravsko – opolské hasičské soutěžení bez hranic

11.7.2009

Mikroprojekt „Moravsko – opolské hasičské soutěžení bez hranic“ byl uskutečněn dne 11.7.2009 v obci Tučín.
Celý projekt je založen na vzájemné spolupráci hasičů z Tučína (okr.Přerov) a Proszkowa (Polsko). Zúčastnilo se
celkem 10 sborů SDH v kategorii muži – SDH Proszkow z Polska, SDH Velké Opatovice (okr. Blansko), SDH Tučín,
Želatovice, Podolí, Radslavice, Sušice, Pavlovice u Př., Hradčany, Šišma (okr. Přerov) a 3 sbory SDH v kategorii ženy
– SDH Proszkow z Polska, SDH Tučín, Šišma (okr. Přerov). Začátek soutěže proběhl mezi 11.00–13.00 hod. příjezdem
přihlášených jednotek sborů dobrovolných hasičů, následovala prezentace, upřesnění podmínek organizování soutěže
s veliteli SDH a předání propozic (pravidel soutěže). Ve 14.00 hod proběhlo oficiální zahájení soutěže s přivítáním
polského partnera a ostatních zúčastněných sborů a seznámení s financováním projektu z fondu EU. V celém průběhu
soutěže byly vystaveny a rozdány propagační předměty s předepsanou publicitou. Mezi 14.30 – 16.00 hod. proběhla
první část soutěže s názvem „Tajná disciplína“(5 soutěžících – první zdolával věž pomocí lanového žebříku, druhý
zdolal bariéru s oknem a hasil požár pomocí has.přístroje, třetí zdolal nízkou překážku a pomocí palice přemístil závaží
na kolejnici z bodu A do bodu B, čtvrtý a pátý přenášeli zraněného pomocí nosítek přes kladinu - simulovaný vodní
tok). Mezi 16.00 – 17.00 hod. byla předvedena ukázka historické koňské stříkačky. Po celou dobu odpoledního
programu byl zajištěn výdej obědu pro soutěžící a organizátory celé akce. V době mezi 17.00 – 18.00 hod. proběhla
druhá část soutěže s názvem „Požární útok“, kdy převedly jednotky požární útok dle pravidel. Zajímavostí byla
rozdílnost provedení disciplíny na straně polské a na straně české. V 19.00 hod. proběhlo hodnocení soutěže
s vyhlášením výsledů, předávání cen a vzájemné předávání upomínkových předmětů mezi českými a polskými
partnery. Tímto byla ukončena soutěž pro ostatní jednoty SDH. Ve 20.00 hod. se uskutečnilo předávání
zkušeností – workshop mezi SDH Tučín a SDH Proszkow. Z každé strany byl vybrán zástupce, který seznámil ostatní
účastníky o činnosti hasičů v historii i současnosti, o prezentaci zavedeného integrovaného záchranného systému
a možnosti rozvíjení další spolupráce. Vzájemná debata byla obohacena malou soutěží (jazykolamy) ze strany polského
překladatele, který po celý den zajišťoval vzájemnou komunikaci pro obě strany. V této době byl zajištěn výdej
večeře. Úplné ukončení proběhlo ve 22.00 hod. s následným ubytováním polské návštěvy a družstva z Velkých
Opatovic (okr. Blansko) v nedaleké ubytovně.
René Zbranek – SDH Tučín

Řezníček Jiří, starosta
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vážení spoluobčané možná sledujete politickou situaci v našem státě a všímáte si že věčné házení špíny jedné politické strany na druhou nebere konce.
Stále více nám připadá, že se pozornost věnuje více politickému hašteření
než práci pro zájem lidí a starost o naše společné zájmy a život na našich obcích, městysech a městech. Již v loňském roce se dali dohromady starostové
obcí a měst, které vy občané sami přímo volíte v komunálních volbách, aby
hájili Vaše zájmy a spravovali naše obce. Společně pod názvem Starostové
a nezávislí vstoupili do krajských voleb, aby dokázali prosadit názory občanů
i nejmenších obcí a získali rovnocenné rozdělování ﬁnančních prostředků
i na menší města a obce. Spousta lidí při volbách bez rozvážení dali hlas
straně, která měla v názvu Nezávislí, ale neměla se starosty nic společného
a byli příčinou rozdrobení hlasů pro Starosty. Proto Vás chci oslovit a požádat
o podporu starostů při volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
dnech 9.-10.října 2009. I já chci podpořit starosty a proto jsem se rozhodl
a souhlasil s uvedením na kandidátku v těchto volbách. Ne proto, že bych
obsadil místo v parlamentu neboť si myslím že přímo v obci je ještě spoustu
nedokončené práce, ale abych podpořil případnými hlasy od Vás lídra naší
strany, který bude hájit zájmy starostů, zájmy obcí a tím i zájmy Vaše. Starostové sami nemůžou prorazit ve volbách, pokud nebudou podpořeni spojením
se silnější politickou stranou a známými osobnostmi, aby získali potřebné
procenta. Chtěl bych Vás požádat, pokud chcete pomoct starostům a dobré
věci a nebude Vás obtěžovat přijít k volbám dejte hlas starostům, kteří podporují stranu TOP 09. Někomu se to bude zdát divné, ale bez tohoto spojení
s TOP 09 nemají starostové tak velkou šanci. TOP 09 a starostové jsou dohodou rovnocenní partneři. Zkusme to, nemáme co ztratit. Děkuji

Na závěr

Řezníček Jiří

A protože, písnička, kterou jsme vítali komisi sklidila velký úspěch, přikládáme text, který vznikl při narození nového občánka Tučína, Rostíka. Když si
ji přečtete a zazpíváte na nápěv písničky Rodné údolí tedy: „Cesta má pře de
mnou v dáli mizí…“ možná se Vám také zalíbí a můžete se ji naučit a zazpívat
příště s námi. Jen pro zajímavost na tuto písničku byl natočen i klip o Tučíně, který bude k dispozici v prodeji na OU. Na textu a hudebním doprovodu
spolupracovali Jirka Řezníček, Míša Pospíšil a Vojta Korejz.
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Tučínská
Ref: Vítáme Vás, vítáme Vás, Vítáme Vás v našem Tučíně
Ho ho ho Vítáme Vás, vítáme Vás, už v tom zase spolu lítáme
1.
Přijíždím po cestě třetí třídy, přede mnou cedule Tučína
není snad na světě jiné díry, než je ta naše krásná dědina
po vjezdu do obce všichni hledí, co to tu společně budujem,
chodníky domečky všichni spraví, aby byl každý u nás spokojen
Jednota se nic moc nepovedla, budova úřadu vyniká
Zbrojnice, knihovna je tam pěkná, obec tu kulturou ožívá
Mateřskó školičku máme pěknó, s velikó zelenó zahradó,
Nejmenší občané si tu hrajó, když rodiče celý den makajó
Ref: Vítáme Vás, vítáme Vás, Vítáme Vás v našem Tučíně
Ho ho ho Vítáme Vás, vítáme Vás, už v tom zase spolu lítáme
2.
Zatáčím dědinou důle z kopca, zvonice předemnou zazvoní
Jestli mně brzdy mé zase zradí, o výčep bezpečně zastavím
Právě jsme na návsi u rybníčka, na hody je tu celá dědina
I když tam muzika k tanci hraje, příjemně se tu všem usíná
Tučínským potokem proti proudu, projíždím naší stezkou naučnou
Plavisko na nádrž se už změní, ryby tam volně brzy poplavou
Bývalé džízídý právě míjím, u ohrady s koníčky se zastavím
Tučolíno do kopce pěkně kvílí, na koupák nás všechny dopraví
Ref: Vítáme Vás, vítáme Vás, Vítáme Vás v našem Tučíně
Ho ho ho Vítáme Vás, vítáme Vás, už v tom zase spolu lítáme
3.
Kdo se chce vycákat v minerálce, nesmí se odradit zbarvením
Teplota Vám to vše vynahradí, příjemně je tu den strávený
Projel jsem dědinu tučolínem, ten kdo chce se tu vždy zastaví
Od jara do zimy se tu baví, s náladou si tu vždy poradí
Ref: Já volám na shledanou, na shledanou na shledanou v našem Tučíně,
Já volám na shledanou, na shledanou už se na Vás zase těšíme!
Řezníček Jiří
starosta obce
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