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Vážení spoluobčané,
Při pohledu z okna musím konstatovat, že od posledních zpráviček nás opět
opustilo léto a podzim je také pryč. Opět se přihlásila paní Zima a doufejme,
že bude trochu přívětivá ke všem občanům, aby si jí užily děti a starší lidé aby
neměli problémy s pohybem venku. Ono i posezení v prochladlé místnosti není
žádný požitek. Tak snad jsou teď všichni někde v teploučku a v klidu si mohou
připomnět co se v obci událo od posledního vydání. A že toho bylo hodně, svědčí
i pozdější termín vydání.

Z činnosti obce

l 1.8. proběhla na koupališti 3. Neckyáda pro příznivce dobré nálady
a všechny co se chtějí trošku odreagovat, pobavit či občerstvit. I v letošním
roce byla vidět unikátní plavidla domácí výroby a, i když některá plavala
chvílemi vzhůru nohama, bylo se na co dívat. Všem účastníkům patří poděkování za statečnost a přípravu svých plavidel.
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l 8.8. uspořádali Nadšenci již tradičně pro děti letní táboření na koupališti.
V letošním roce měly děti možnost vyzkoušet i spaní v novém stanu, který
zakoupili Nadšenci za přispění obce.Více samostatný článek.
Ve stejný den 8.8. dělalo radost dětem i dospělým Tučolíno, které pro velký zájem hostovalo v nedalekých Hradčanech. Okružní projížďka Hradčan
Tučolínem měla velký úspěch a vagonek byl neustále plný dětí, dospělých
a splnilo se přání i postiženým vozíčkářům.
l V úterý 11.08.09 v 18.48 hod. vyjížděla zásahová jednotka JSDH TUČÍN
na základě SMS zpráv z operačního střediska HZS (důvod - žádost místních
obyvatel o likvidaci nebezpečného hmyzu).První zásah proběhl na dvoře rodinného domu, kde si své hnízdo vosy vybudovaly přímo v udírně a ohrožovaly majitele přilehlé nemovitosti a sousedy.Druhý zásah proběhl ve skleníku
dalšího domu, kde si postavily vosy hned dvě hnízda a bránily tak majiteli
starat se o svou úrodu.Všechna tato nebezpečná vosí hnízda byla odstraněna a zlikvidována ke spokojenosti občanů a jednotka se mohla vrátit zpět
na svou domovskou základnu a být připravena na další případnou žádost
o pomoc.
Při těchto událostech měla jednotka možnost vyzkoušet si nové zásahové obleky včetně bot a dokázat, že hasiči jsou důležitou a platnou složkou v obci.
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l V sobotu 16.srpna vyjížděla
naše tři soutěžní družstva (muži,ženy,veteráni) i s početným
táborem věrných fanoušků na
soutěž „O pohár starosty Velkých Opatovic“, která je zařazena v kalendáři Blanenské ligy.
V samotné soutěži se nám moc
nedařilo, jak už to bývá, někdy
se může člověk rozkrájet, ale
technice neporučí. Asi právě
proto jsme získali na této soutěži hlavní cenu „smolaři dne“. V kategorii ženy se našemu družstvu dařilo
poměrně dobře. Ženy předvedly svůj standardní výkon se kterým v našem
okrsku dosahují úspěchu, ale bohužel výklad pravidel může být různý, a to
musíme respektovat. Přesto jsme rádi, že jsme se této soutěže zúčastnili, užili
si soutěživou atmosféru v nádherném letním počasí a získali nové zkušenosti, ze kterých se můžeme poučit. Také mužské družstvo předvedlo svůj útok
naplno, bohužel došlo k mylné komunikaci a dodávka vody byla přerušena
dříve, než došlo k nastříkání terčů a útok nebyl dokončen. Naši čest zachraňovalo družstvo veteránů, které potvrdilo své kvality, obsadilo pěkné druhé
místo a nebýt prasklé savice, mohlo pomýšlet na mety nejvyšší. Smůla nás
provázela i při slavnostním vyhlášení soutěže, kdy jsme přebírali dort, který
nám asi nebyl souzený a skončil na zemi. Nakonec jsme se ale z dortu radovali a užili si ho, protože družstvo z Černovic, které obsadilo první příčku
a dostalo dorty dva, nám jeden darovalo. Myslím, že naše družstva byla příjemným zpestřením soutěže a i přes nepřízeň osudu se nevzdala a potvrdila
přísloví „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Na závěr následovala prohlídka požární zbrojnice místního sboru ve Velkých
Opatovicích. Moc se nám líbilo vybavení i samotné zázemí ve zbrojnici dobrovolných hasičů tohoto městečka, které samozřejmě nemůžeme srovnávat
s možnostmi naší malé obce, ale jedno máme přece jenom společné, a to
je snaha a ochota členů dobrovolně se účastnit zásahových, brigádnických,
sportovních a společenských akcí. Jako třešnička na dortu byla na úplný závěr
projížďka novým zásahovým vozidlem TATRA(Terno1) a poté následovalo
loučení, cesta domů a hlavně slib, že spolupráce mezi našimi sbory bude nadále pokračovat.
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l 29.8. připravili hasiči z Tučína pro děti, rodiče i ostatní rozloučení s prázdninami v podobě Lampionového průvodu. Čekání na tmu zpříjemnilo připravené občerstvení. Lampiony a oči dětí se rozzářily po setmění a celý průvod dětí i dospělých vyrazil pod dohledem členů SDH kolem Ovčírny na
Točnu, Lešetín, ke Zmeškalovému a zpět Na Rybníček. Bouřka sice překazila
plány v dalším programu, ale i do pohostinství se vleze spousta lidí.
1.9. se zúčastnil starosta obce zahájení školního roku v ZŠ Želatovice, kam
dochází i děti z Tučína. Po krátkém přivítání po prázdninách se děti rozešly
do svých tříd a zvláště prvňáčci si užívali své první okamžiky ve škole.
l 4.9. navštívila obec Tučín celostátní hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2009. Jako vítěze krajského kola přijela zhodnotit obec, aby mohla
vybrat nejlepší ze třinácti krajů celé České republiky. Počasí bylo opět deštivé, jako při hodnocení krajského kola. Nejprve byla komise, složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, kanceláře
prezidenta republiky, Životního prostředí, Národního památkového ústavu,
Folklorního sdružení, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR
přivítana ve vestibulu obecního úřadu písničkou Tučínská v podání zástupců spolků, dětí a občanů Tučína. Pak následovalo krátké přivítání, ukázka
country tanců, prohlídka výstavky spolků a fotografií z akcí. Po shlédnutí výstavky prezentoval obec starosta připravenou prezentací promítanou v živých
barvách. Nechyběla ani prohlídka knihovny, kde si děti zasoutěžily s komisí
ve skládání puzzle znaku obce Tučín. Kdo úspěšně poskládal dostal jízdenku na Tučolíno, které provezlo za jemného deště komisi celou obcí. Cestou
byl připraven cvičný zásah jednotky SDH Tučín a setkání s Tleskačem a jeho
motokololetadlem, které tradičně doprovází v podání Jirky Sehnalíka vodění medvěda. Příjemné překvapení čekalo na Lešetíně, kde vláček s pasažéry
hodnotitelské komise zastavila pí Vaculíková, která společně s paní Vejmolovou pozvala všechny na útulný dvorek s ochutnávkou výborných trnkových
koláčů a ukázkou keramické dílny. Po koláčích se jen zaprášilo. Čas nás neúprosně tlačil v pokračování prezentace, která pokračovala na OÚ ochutnávkou domácích produktů zemědělce pana Zdráhala a pekařek pí Hrdličkové
a pí Řezníčkové. Při konzumaci shlédla komise videoklip o Tučínu a po nasycení proběhla krátká diskuze a odpovědi na dotazy, kterých již moc nebylo
z důvodu nedostatku času. Po čtyřech hodinách prezentace hodnotitelé nastoupili do autobusu a s „chodníčkovou“ na cestu odjeli na další štaci. Všichni zástupci spolků byli s prezentací spokojeni a příjemně naladěni a nikomu
v tu chvíli nenapadlo hodnotit, jestli dopadneme první nebo poslední. Už tak
to byl velký úspěch.
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l V sobotu 5.9. den po návštěvě komise měli možnost tučňáci provětrat svá
těla na Cyklovýletu do Teplic nad Bečvou. Cyklovýlet s tučňáky byl organizován za podpory Mikroregionu Pobečví a Olomouckého kraje. Za účasti nejmladší účastnice teprve čtyř leté Silvinky vyjel peloton směr Pavlovice u Př.,
kde se připojili další účastníci z Radvanic a Přerova. Společně všichni dorazili
do občerstvovací zastávky u Myslivecké chaty Hubert, kde se v rámci odpočinku odehrál turnaj v Pexesu, které vyrobil Mikroregion Pobečví za přispění Olomouckého kraje. Bohaté občerstvení i jídlo ze zabijačkových výrobků pohostilo všechny dostatečně. Na další cestě následoval oběd v Teplicích
a návštěva kolonády v lázních. Na cestě zpět jsme navštívili s dětmi lanové
průlezky v Lipníku a houpačky na Oseckém jezu. V cíli na koupališti v Tučíně
dostali účastníci z řad dětí medaili za výdrž a sladkou odměnu. Všichni se
těšíme na další výjezd a nejvíc asi Silvinka.
l 9.9. přijely na obecní úřad pracovnice krajského úřadu Olomouc provést
dílčí audit hospodaření obce. Po kontrole vyžádaných účetních dokumentů
a dotačních vyúčtování byl stanoven závěr, hospodaření bez výhrad a nedostatků.
l 12.9. se účastnil starosta obce Jiří Řezníček a místostarostka Ing. Jana Slaměníková vyhlášení výsledků celostátní soutěže Vesnice roku 2009 v Luhačovicích. Vyhlášení probíhalo v rámci mezinárodního dětského folklorního
festivalu v přímém přenosu České televize. Na pódium přivedly starosty
a starostky jednotlivých obcí z krajů děti v krojích a postupně je doprovázely při všech úkonech vyhlášení. Nejprve byla vyhlášena koláčová cena, pak
cena folklorního sdružení, 3. místo, 2. místo a při vyhlašování prvního místa bylo obrovské napětí u všech ostatních zatím nevyhlášených obcí až do
okamžiku vyslovení názvu obce absolutního vítěze „Tučín“. Ozval se výkřik
i z řad přítomných diváků a to občanů Tučína a ruce starosty vyrazily nad
hlavu s obrovskou radostí. Byl to okamžik obrovského úspěchu obce Tučín
a všech občanů Tučína. Následovalo blahopřání vyhlašovatelů soutěže a tanec
dětí kolem vítězných starostů. Pak nastal shon zvláště pro starostu obce Tučín v podobě podávání rozhovorů pro tisk, televizi a různá média. Po tiskové
konferenci byl se starostou Jiřím Řezníčkem proveden rozhovor v přímém
přenosu České televize do nejbližšího zpravodajství. Ještě z Luhačovic bylo
oznámeno vítězství mobilním telefonem do obecního rozhlasu.
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l Ve dnech 25.-26.9. organizovala MAS Záhoří –Bečva poznávací exkurzi
k partnerské MAS Partnerství venkova na Blanensko. Exkurze se zúčastnili
i občané Tučína, kteří projevili zájem poznat i jiné oblasti venkova. Více článek v listech MAS Záhoří – Bečva.
l Ve středu 30. září přebral zástupce SDH Tučín okrskový velitel René Zbranek z rukou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka ocenění za pomoc při povodních v červnu letošního roku. Jen pro připomenutí jednotka
SDH pomáhala s odstraněním následků bleskové povodně v obci Bělotín,
„Příroda nám v červnu připravila těžké okamžiky. Také díky vám se nám
je podařilo zvládnout. Jménem občanů Olomouckého kraje bych vám za to
rád poděkoval,“ uvedl hejtman na slavnostním večeru, během něhož ocenění
předával.
l Říjen byl ve znamení příprav na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 pro všech 13 obcí všech krajů celé České republiky. Vzhledem
k pokročilému termínu vyhlášení a počtu požadovaných hostů bylo nutné
vše zajistit ve venkovních prostorách areálu koupaliště. Jen z Ministerstva
pro místní rozvoj byl zaslán požadavek na 60 V.I.P. hostů. Do těchto příprav
a organizace neustále zasahovala média s požadavky na rozhovory, reportáže a natáčení v obci. Do příprav byly zapojeny spolky, pracovníci obecního
úřadu i občané. Byli oslovení potencionální sponzoři akce, neboť vyhlášení
není levnou záležitostí. Občané Tučína přispěli opět úklidem v okolí svého
obydlí a výzdobou svých domů. Sousední obce Pavlovice u Přerova zapůjčily a postavily zastřešení parketu, obec Radslavice zapůjčila židličky, topidla
a nádobí, Mikroregion Pobečví zapůjčil stan pro zastřešení posezení, Pivovar
ZUBR zastřešil celé okolí parketu, aby mohlo vyhlášení proběhnout za každého počasí. Všem patří velké poděkování.
6.10. bylo v Tučíně rušno. Zástupci spolků včetně starosty poskytovali rozhovory redaktorce Českého rozhlasu Olomouc o dění a životě v obci. Kdo
se nemohl dostavit, toho si našli i v zaměstnání, jako třeba místostarostku,
s kterou prováděli rozhovor přímo v Meoptě.
8.10. navštívil starosta obce arcibiskupství v Olomouci, za účelem pozvání
arcibiskupa na slavnostní vyhlášení vesnice roku 2009 v Tučíně. Při osobním
setkání arcibiskup Monsignor Graubner přislíbil svou účast.
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l 15.10. již v 8:00 přivítal starosta obce první zájemce o prohlídku vesnice
roku, a to v podobě 45 účastníků poznávací exkurze Mikroregionu Dolek.
Pro návštěvníky byla připravena projížďka Tučolínem včetně výkladu místostarostky, promítnutí videoklipu o obci, občerstvení a diskuze se starostou.
První velká návštěva odjela spokojená se slovy uznání.
l 15.10. po odprezentování delegace se starosta přesunul do Olomouce, kde
byl přítomen ve studiu rádia Českého rozhlasu Olomouc živého vysílání
o obci Tučín. Cestu mu znepříjemnila řidička, která zastavila své auto až
o zadní část auta starosty.
l V sobotu 17. října ve 14.30 hod. vyhlásilo operační středisko poplach
7 sborům dobrovolných hasičů pavlovického okrsku. Poplach se týkal požáru
fotbalových šaten na hřišti v Pavlovicích u Přerova. Po příjezdu jednotek na
místo události se naštěstí zjistilo, že se nejedná o ostrý výjezd, ale jen o taktické cvičení, vyhlášené velitelem okrsku.
Účelem cvičení bylo prověření připravenosti a akceschopnosti jednotek PO.
Hlavní náplní tohoto cvičení byla dálková doprava vody z místního rybníka
na fotbalové hřiště cca 600 m. Úkolem cvičících bylo osazení vodního zdroje,
dálková doprava vody hadicemi ze stroje do stroje, výměna prasklé hadice,
výměna stroje při poruše, použití signálů pro dodávku vody. Cílem cvičení
bylo procvičit součinnost mezi jednotkami PO při zdolávání požárů a ostat-
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ních mimořádných událostech a dodržení bezpečnostních opatření. Nutno
podotknout, že jednotky nečekalo nic jednoduchého, neboť týdenní nepříznivé počasí udělalo své. Rozmáčený terén v celém úseku a vysoké převýšení
bylo pro cvičící namáhavé, přesto tento nelehký úkol úspěšně zvládli a poradili si se všemi překážkami, které jim připravilo počasí a také organizátoři
celého cvičení. Tímto všichni zúčastnění dokázali, že jsou platnou složkou
nejen ve své obci, ale i pro integrovaný záchranný systém a jsou schopni kdykoliv a kdekoliv pomoci civilnímu obyvatelstvu.
Po splnění všech stanovených úkolů proběhlo krátké vyhodnocení v místním
kulturním domě, který hasičům ochotně propůjčil obecní úřad Pavlovice
v čele se starostou Vlastimilem Biou. Všem prokřehlým hasičům přišla vhod
výborná teplá dršťková polévka od paní Floriánové ze Šišmy.
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným jednotkám SDH z Pavlovic,
Radslavic, Šišmy, Hradčan, Sušic, Grymova a Tučína za účast a přístup v plnění všech úkolů. Dále děkuji mjr.ing.Jaromíru Šindlerovi (zástupce HZS),
Stanislavu Jemelíkovi a Radkovi Jurečkovi za pomoc při realizaci celého projektu.
l 23.10. nastal očekávaný den slavnostního vyhlášení ve vítězné obci Tučín.
Od časného rána zástupci spolků a občané připravovali poslední potřebné
zajištění areálu. Kolem 8:30 hodin se začali sjíždět první hosté. Počasí bylo
sychravé, ale dalo se vydržet i díky bundám se znakem obce, které sponzorsky darovala pro organizátory, spolky a účinkující firma Ochranné oděvy
a obuv Voženílek. Bundy nejen že zahřály, ale také sjednotily organizátory
a sklidily velký ohlas u hostů vyhlášení. Po zaprezentování se hosté mohli
usadit na rezervovaná místa, prohlédnout si panelovou prezentaci jednotlivých obcí, nebo se projet Tučolínem po obci se zastávkou na obecním úřadě,
kde byla připravena bohatá výstavka z činnosti všech spolků obce. Organizaci parkování zajistili s přehledem senioři zahrádkáři, kteří měli zkušenosti
již z krajského vyhlášení. V 10:15 se hosté i občané Tučína sešli u připraveného výkopu, kde byla za účasti ministra Vondrušky, hejtmana Olomouckého
kraje pana Tesaříka,vyhlašovatelů soutěže, poslance evropského parlamentu
pana Březiny a starosty obce Jiřího Řezníčka společně vysázena Lípa Vesnice
roku 2009, kterou věnovala firma Arboeko Smržice. Po společném přihazování hlíny lopatami, kterého se zúčastnili a přihodili svou lopatu ke stromu
i občané Tučína včetně těch starších dokončili dílo mladí zahrádkáři. Starosta obce pak odhalil pamětní kámen s tabulkou na památku společného
vysazení a obrovského úspěchu obce Tučín. Po návratu do areálu koupaliště
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byl zahájen oficiální program vyhlášení a předání cen konferenciérem akce
Michalem Pospíšilem. Na úvod zazněla státní hymna České republiky
a krátké zdravice významných hostů včetně Generálního vikáře Monsignora
Nuzíka, který přijel pozdravit občany v zastoupení arcibiskupa Graubnera.
Po projevech představila obec slovem místostrostka Ing. Jana Slaměníková.
Krátkým pásmem písniček pozdravily hosty děti ze ZŠ Želatovice. Pak již
patřilo jeviště na hodinku kulturním pásmem občanům Tučína s písničkou
Tučínská na uvítanou, Divokým růžím z Tučína s ukázkou country tanců
a Nadšencům s ukázkami vystoupení Boney M, Maxim Turbulenc Tučín
a závěrečnou ukázkou Limonádový Joe. Po této prezentaci kulturního života
obce následovala krátká pauzička na kafíčko a zákusek. Spokojeni a občerstveni se hosté opět usadili a pečlivě sledovali vyhlášení výsledků, kterého se
ujala pí Miroslava Tichá pracovnice MMR a tajemnice soutěže.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo 325 obcí, což svědčí o vzrůstajícím
zájmu o účast v této soutěži. O to nelehký byl úkol uspět v tak velké konkurenci obcí, ale podařilo se.
A podařilo se to nám již známým krajským vítězům. Nejprve byly oficiálně
předány zlaté stuhy vítězům v jednotlivých krajích.
Obec Jankov – Jihočeský kraj Obec Jankov najdeme 15 km západně od Českých Budějovic. V obci dnes zde žije téměř 400 obyvatel. V obci byl vybudován moderní sportovní areál s kvalitním zázemím zejména pro bohatou činnost místního fotbalového oddílu. Součástí obce Jankov je i obec Holašovice,
na jejíž návsi se nachází 23 unikátních památkově chráněných usedlostí ve
stylu lidového selského baroka, které byly v roce 1998 zapsány do seznamu
UNESCO.
Obec Lužice – Jihomoravský kraj Obec Lužice (2830 obyvatel) leží v rovinaté krajině jižní Moravy v blízkosti města Hodonín. Dominantou obce je
kostel Cyrila a Metoděje postavený v roce 1874. V soutěži Vesnice roku obec
uspěla také v minulém roce, kdy získala Modrou stuhu za společenský život,
o který se tam starají všechny spolky jako například Cimbálová muzika Lužice, ale i Klub seniorů. Za zmínku také stojí akce nadregionálního charakteru,
kterou obec v letošním roce uspořádala již po čtvrté, a to sochařské sympózium studentů uměleckých škol „Dřevo – kámen“.
Město Březová – Karlovarský kraj Město Březová (2 756 obyvatel) z Karlovarského kraje se nachází na mírných svazích Slavkovského lesa a hraničí se Sokolovskou uhelnou pánví. Na konci druhé světové války měla obec
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pouhých 20 popisných čísel. V obci k 1.1.2009 žilo 2756 občanů a dnes má
7 místních částí. Bohatý kulturní a společenský život, aktivní podíl občanů
na životě obce, péče o památky jsou základem pro udělení Zlaté stuhy v Karlovarském kraji.
Obec Žernov – Královéhradecký kraj Obec Žernov, je malou obcí nedaleko
České Skalice nad Babiččiným údolím, která má jen 193 obyvatel. Název obce
je odvozen od původního jména Žrnovie, což vlastně znamenalo typ místního kamení. V Žernově pečují o obecní majetek i zeleň. Ke svým akcím, které
každoročně pořádají využívají historickou obecní sokolovnu a dětské hřiště.
Mezi významné počiny patří i zhotovení dřevěné zastřešené lávky přes řeku
Úpu. Stavba citlivě zapadá do okolí a navazuje na památkově chráněné území
Babiččina údolí a Ratibořic.
Obec Zahrádky – Liberecký kraj Na okraji romantického údolí Peklo a Novozámeckého rybníka, po obou stranách Robečského potoka, leží malebná
obec Zahrádky, která má 646 obyvatel. Zahrádky jsou bohaté na kulturní
i přírodní památky a jsou součástí krajinné památkové zóny Zahrádecko. Dominantou obce je zámek s rozsáhlým parkem, kde nalezneme velké množství
cenných dřevin, ale také sochy sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. Do katastru obce zasahuje již zmíněná přírodní památka Peklo s největším výskytem
bledule jarní v České republice.
Městys Spálov – Moravskoslezský kraj Městys Spálov se nachází v oblasti přírodního parku Oderské vrchy v Moravskoslezském kraji a patří do turistické oblasti Poodří. Výraznou dominantou obce je spálovský zámek, kde
dnes působí základní škola se zaměřením na hudební a výtvarnou výchovu.
Významnou kulturní památkou je kostel sv. Jakuba Staršího v současné podobě z roku 1734, s gotickým presbytářem. Neméně významné jsou pamětihodnosti v okolí obce – Poutní místo Panny Marie ve Skále, socha Panny
Marie Růžencové a Balerův větrný mlýn holandského typu z roku 1929, který
je patrně nejmenší v Čechách.
Obec žije bohatým společenským životem, působí zde nemálo spolků – Tělovýchovná jednota Spálov, Sbor dobrovolných hasičů, Skautský oddíl, Svaz
zahrádkářů, divadelní soubor Dolňáci, Sbor pro občanské záležitosti, Český
svaz chovatelů, Český svaz včelařů, …..a mnohé další.
Obec Tučín – Olomoucký kraj Již z roku 1351 pochází nejstarší písemná
zmínka o Tučíně. Ve vesnici, která má 454 obyvatel je velmi pospolitý život,
funguje zde plno spolků, kdy vznik některých těchto spolků sahá až do počátku 20. století.
V obci se nachází památkové objekty, které zaslouží být jmenovány: Socha sv.
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Izidora, Socha sv. Jana Nepomuckého, Janáčkova lípa. Dále zde jsou památky
pomístního významu: Sv. kříž z roku 1791, Socha sv. Panny Marie s dítětem,
Památník padlých v 1. světové válce, Kaplička sv. Anny na horním konci, Kamenný památník a Kaple – zvonice, která čeká na svou rehabilitaci.
Kromě upravených veřejných prostor s domácími druhy rostlin a s ošetřenými památnými stromy zde můžete také vidět již provedené pozemkové úpravy s novými rozsáhlými výsadbami.
Obec Jenišovice – Pardubický kraj Obec Jenišovice a její místní části Štěněc, Mravín, Zalažany a Martinice dýchají venkovem, historií a domovem.
Je to malebná obec s výrazným panoramatem, která leží východně od města
Chrudim.
Hlavní dominantou obce, nezaměnitelně spojující přítomnost s dějinnými
monumenty, je kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici, který je vedený v seznamu státních kulturních památek.
Také obec Jenišovice žije bohatým kulturním životem. Je nutné jistě zmínit
konání okresních přehlídek dechových orchestrů, které mají již 40-tiletou
tradici.
Městys Zvíkovec – Plzeňský kraj Zvíkovec je malý městys jen s necelými
dvěma sty obyvateli, který leží na pravém břehu Berounky. Domy obce jsou
řídce rozesety od břehu hlubokého říčního zářezu Berounky překročené silničním mostem podél silnice do kopce a teprve na úrovni okolní Radnické
vrchoviny je usazen střed městyse.
Rozlehlá náves s dominujícím kostelem obroubeným velkými stromy a převahou velkých ploch trávníků, s mladými, ale i nově vysázenými stromy.
Náves je po obvodu lemovaná starými domy s typicky venkovsky upravenými předzahrádkami. Pro návštěvníky domácky melancholické krajiny nad
údolím Berounky i milovníky rekreace u vody, na vodě a ve vodě je připravena obecní ubytovna.
Poklidnou atmosféru venkova obohacují pravidelné a tradiční společenské
akce pořádané obcí, Sborem dobrovolných hasičů a Zvíkoveckými ženami.
Jde např. o bál, zabijačkové hody, pálení čarodějnic nebo specialitu Zvíkovce
soutěž o nejlepší štrůdl nebo společné „řízkování“ – smažení malých řízečků
a další.
Významná je spolupráce a soužití občanů s Domovem pro mentálně postižené ženy Zvíkovecká kytička s nímž obec pořádá pravidelně country festival
Zvíkovecká kytička, který letos měl již 17. ročník.
Obec Lány – Středočeský kraj – První písemná zpráva o Lánech se v dochovaných materiálech objevuje roku 1392, kdy ves patřila zemskému rodu
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Kladenských z Kladna. Již v této době listiny hovoří o dřevěné tvrzi, která
v Lánech stála. Název obce pochází ze slova „lán“, které představovalo jednotku půdy. V současnosti v Lánech žije 1816 obyvatel. V obci se nachází
devítiletá základní škola, mateřská škola se třemi třídami, místní knihovna,
pošta, dům s pečovatelskou službou, ordinace dětského a obvodního lékaře,
řada obchodů, několik restauračních zařízení, tenisové kurty se saunou, sokolovna, Klub pro rodiče a děti“Domeček“ a hasičská zbrojnice. Návštěvníci
zde mohou vedle zámeckého parku navštívit také Muzeum sportovních automobilů a turisticko sportovní areál s ubytovací kapacitou, Muzeum TGM
nebo nově zrekonstruované dětské hřiště.
Obec Hrušovany – Ústecký kraj Příjemné prostředí vesničky Hrušovany,
která má téměř 500 obyvatel, se rozkládá ve východní zemědělské části okresu Chomutov. Místní samospráva zahrnuje tři části – Hrušovany, Lažany
a Vysočany. Charakter zástavby tvoří převážně rodinné domy a dále také objekty s bytovým fondem a objekty panelákového charakteru, sloužící dříve
vojenským účelům, které jsou dnes přebudovány na byty. Místními zajímavostmi je nejen praktické využití fotovoltaické elektrárny, nebo architektonicky vkusně řešené krematorium pro široké okolí, ale také např. penzion
s restaurací v části Vysočany, jejichž 100% vlastníkem je obec a které navazují
na rozsáhlý prostor bývalého odkaliště popílku z blízké tepelné elektrárny.
V tomto území buduje v současnosti obec postupně velkou sportovně oddychovou zónu. I když obyvatele nelze historicky nazvat jako starousedlíky,
je ze všech cítit jasná snaha o bohatý místní společenský a kulturní život.
Obyvatelé již vzali území za své a jistě stojí za pozornost tuto obec navštívit.
Obec Hluboké – Kraj Vysočina Nevelkou obec Hluboké najdeme nedaleko
Náměště nad Oslavou na samém pomezí krajů Vysočina a Jihomoravského.
Usedlosti a domy jsou rozmístěny podél komunikace v mělkém a protáhlém
údolí potoka. Největší a historicky nejstarší statky leží nahoře, na okraji údolí
obce a jsou i dnes hospodářsky využívány. V našich podmínkách je skutečně
zcela ojedinělé, aby v obci s 216 obyvateli působilo 10 rodinných zemědělských farem – tedy sedláků, jak se jim tady běžně říká. Většinou se orientují
na bioprodukci a šetrné hospodaření, což má velmi pozitivní vliv na vzhled
krajiny, do níž se zásluhou jejich i obce navracejí aleje, remízky, meze, polní
cesty, tůně a rybníky.
Opraveny a udržovány jsou všechny drobné sakrální památky v katastru obce
a též jedna opravdová rarita – půvabný lesní evangelický hřbitůvek, patrně
nejmenší hřbitov v Evropě! Ale nejen pro tuto kulturní a turistickou pozoruhodnost se jistě vyplatí navštívit vesničku Hluboké s jejími přátelskými
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a sympatickými občany, jejichž zásluhou je v letošním roce nejlepší v Kraji
Vysočina.
Obec Újezd – Zlínský kraj Obec Újezd leží na návrší nad údolím potoka
Svíborka na okraji Vizovické vrchoviny 7 km jižně od Vizovic.
Mezi významné kulturní památky, které se nacházejí v obci určitě patří farní
kostel svatého Mikuláše nebo také socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
Bohatý spolkový život v obci zajišťují spolky, jako například myslivci, hasiči,
sportovci, rybáři, včelaři, ale i oddíl mladých svišťů.
Z celého okolí se do Újezdu sjíždějí občané na tradiční akce, kterými jsou
Vánoční koncert a na závěr roku lampiónový průvod, který je zakončen ohňostrojem.
Se soutěží Vesnice roku v Programu obnovy venkova také nepřímo souvisí
další soutěže, a to:
Oranžová stuha České republiky
Zelená stuha České republiky
Knihovna roku
Putovní pohár Folklorního sdružení
a letos nově také
Cena naděje pro živý venkov
Tyto soutěže umožňují obcím také prezentovat výsledky jejich práce, pochlubit se aktivitou a smyslem pro kreativitu, stejně jako sdílet zkušenosti a poskytovat inspiraci pro druhé, či se naopak nechat poučit.
„Cena naděje pro živý venkov“ je udělována – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích.
Symbolem tohoto ocenění je duha, která je také symbolem občanské společnosti a cílovou skupinou tohoto ocenění, resp. jejími příjemci jsou spolky
a zájmová sdružení v obcích (registrované i neregistrované). Vítězem této
ceny byla vyhlášena Obec Bořetín. Tato obec ležící v jihovýchodní části Vysočiny je klidná vesnička obklopená řadou lesů, polí, potoků a nebo rybníků.
S počtem obyvatel 106 a celkovou výměrou 480 ha se řadí spíše mezi menší
obce, ale to neznamená, že nemá co nabídnout. K dispozici je například sportovní areál s tenisovým a nohejbalovým hřištěm, beachvolejbalový kurt nebo
menší fotbalové hřiště. Dále dvojice rybníků, kdy jeden slouží ke sportovnímu rybolovu a druhý jako vyhledávané místo pro koupání. Obec Bořetín
také v okolí reprezentují místní dobrovolní hasiči, kteří se mimo jiné podílí
na akcích v obci.
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Plovoucí makety krajů celé České republiky.

I pekařky sadí.

Lístek prosím!

Obsluha parkoviště - zahrádkáři.

Sázení stromu Lípa Vesnice roku 2009.

Ministr také přihodil.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 23/2009

/15

Boney M.

Divoké růže.

Maxíci.

Kolaloka chutnala i hejtmanovi.

Limonádový Joe.

Zlatá stuha za vítězství
v Olomouckém kraji.

Vítězové krajů.

Převzetí ceny za vítězství v ČR.
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Stupně vítězů.

Poděkování komisi.

Každoročně se zde také pořádají různé akce jako pouť, taneční zábava pod
širým nebem nebo různá sportovní klání. Zkrátka v obci Bořetín se pořád
něco děje a má co nabídnout dokonce za každého počasí.
Po prezentaci jednotlivých stuh následovalo vyhlášení celkového vítězství
v rámci České republiky.
Koláčovou cenu získala Obec Hrušovany,
Na třetím místě v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2009 se umístila
obec Žernov z Královéhradeckého kraje. Bronzovou stuhu a další věcné dary
přebral starosta obce pan Libor Mojžíš
Druhé místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2009 získala obec
Lány ze Středočeského kraje. Stříbrnou stuhu a další věcné dary přebral starosta obce pan Karel Sklenička.
První místo v soutěži a titul „Vesnice roku 2009“ získala obec Tučín z Olomouckého kraje. Zlatou stuhu a další věcné dary přebral starosta obce pan
Jiří Řezníček. Starosta převzal také dárek od zástupců vyhlašovatelů soutěže
Vesnice roku na Slovensku. Po předání cen následovala slova starosty vítězné
obce a poděkování všem občanům, spolkům, sponzorům a také mamince
starosty paní Janě Řezníčkové .
Vyhlášení bylo oficiálně ukončeno a následoval společný oběd, občerstvení
a lovení maket jednotlivých krajů plovoucích na hladině koupaliště. Po odjezdu hostů si mohli společně chvíli posedět organizátoři za účasti početné
delegace ze Žernova, kteří přijeli zvláštním autobusem. Při skleničce a dobré
náladě byly navázány další kontakty a možná, že se v letním období uskuteční
na základě pozvání návštěva Tučňáků v Žernově.
Páteční vyhlášení bylo ukončeno, teď ještě čekala sobotní oslava společně
s občany Tučína. Občané měli možnost pobavit se a občerstvit v připraveném areálu, kde k tanci, poslechu ale i zpěvu přítomných vytvářela úžasnou
atmosféru Romana Podmolíková. V ranních hodinách byly oslavy ukončeny
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a organizátory čekala už
jen práce s úklidem areálu.
Do toho se hned v 9 hodin
zapojili i občané Tučína,
kteří přišli pomoct, včetně
staršího Antonína Hrdličky, za což mu patří poděkování.
Foto:
l 3.11. se konal Den malých obcí ve Vyškově. Starosta obce prezentoval
Tučín na tomto setkání
a posbíral důležité informace o vyhlášených dotačních programech MMR.
l Ve dnech 5.-7.11. probíhal v Olomouci veletrh Stavotech, na kterém byly
společně prezentovány vítězné obce v rámci Vesnice roku 2009 Olomouckého kraje. Starosta Jiří Řezníček společně se zástupci Obce Horní Těšice, které
obsadili 3. místo v krajském kole soutěže prezentovali na stánku své obce.
Na monitoru byl pouštěn videoklip o Tučíně a fotografie z obce. Poděkování
patří zástupcům Horních Těšic, kteří po celé tři dny obsluhovali stánek obcí
a prezentovali i naši obec včetně přilákání na výborné domácí koláčky.
l 7.11. se proměnil obrazový sál obecního úřadu v improvizovanou obřadní
síň, ve kterém starosta a místostarostka přivítali nové občánky Tučína. Své
menší kamarády přišly pozdravit svým krátkým pásmem i děti z Mateřské
školy Tučín a děti ze ZŠ Želatovice. Letošní vítání bylo úrodné na kluky,
a tak mohl starosta přivítat pořádné chlapáky: Pavlíka Mücka, Rostíka Pospíšila, Vláďu Zavadila
a Lukáše Štěpaníka. Tobiášek Jemelka se pro nemoc
nemohl zúčastnit, ale bude
navštíven a přivítán doma.
Po obdržení drobných dárků od obce a pojišťovny
a podepsání listiny přítomných proběhlo společné fotografování.
l 7.11. proběhl také sběr
nebezpečných odpadů. Od
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příštího roku bude zajišťovat svozová firma SITA a to všech komodit NO v jeden den.
l 14.11. patřil již tradičně Setkání seniorů. Na 5 desítek seniorů se přišlo
pobavit s Moravskou Veselkou a imitátorem Felixe Holtzmana v podání pana
Matouška z Mladé Boleslavi. Tradičně již přišly pozdravit svým vystoupením
děti z MŠ Tučín a ZŠ Želatovice. Přítomní obdrželi od dětí krásné přáníčka
a svícny. O obsluhu se postaral Klub žen pod vedením Marušky Staňkové.
Starosta obce po přivítání a zahájení setkání padl do peřin s horečkou. Děvčata vše zvládla na výbornou včetně vylosování účastnické tomboly. Nálada
byla výborná a všichni se těší na příští rok. Akce byla finančně podpořena
Mikroregionem Pobečví a Olomouckým krajem.

l 18.11. v rámci konference Venkov, která byla pořádána v Holešově navštívili účastníci konference i obec Tučín. Opět byla zajištěna projížďka Tučolínem a promítání videoklipu včetně občerstvení a diskuze se starostou. I navzdory pozdější doby a tmy byli účastníci spokojeni s prohlídkou osvětlené
obce.
l Ve dnech 21.-22.11. uspořádal Dámský klub Předvánoční výstavku spojenou s výstavkou betlémů. Děvčatům se jako obvykle výstavka moc povedla
a tak spokojení návštěvníci byli malou odměnou za spoustu práce se sháněním exponátů a přípravě celé akce. Poděkování patří všem, kdo přispěli
děvčatům nějakým exponátem. Pravděpodobně nejstarší exponát byl 85 let
starý, osvětlený betlém pana Brázdy z Podolí.
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l 21.11. proběhla brigáda zastupitelů a občanů, kteří pomohli při instalaci
svépomocí vyrobené vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení. Sešlo
se dost lidí a tak se práce rozjela na tři skupiny. Společně práce rychle uběhla
a tak zbyl čas na malé občerstvení na obecním úřadě a pak nalisování posbíraných jablek pod stromořadím na společnou pálenku. Vánoční výzdoba přišla finančně na cca 1100,-Kč za kus. Obdobné vánoční motivy zdobící města
vychází podle rozměru od 4500,-Kč do 20.000,- Kč za kus. Děkuji tedy všem,
kdo se na přípravě podíleli za úsporu financí. Úsporné jsou i použité světelné
řetězy vyrobené z „LED“ diod.
l 28.11. Uspořádal obecní úřad Mikulášský zájezd. Nejdříve účastníci navštívili pivovar Dalešice, kde se natáčel film Postřižiny. Odborná exkurze s výkladem a následující oběd včetně ochutnávky piva bylo příjemným začátkem
dne. V odpoledních hodinách se všichni autobusem přesunuli do Kurdějova,
do vinného sklípku pana Zavadila. I když bylo datum méně příznivé navštívil
sklípek i Mikuláš s rozkošným andělem, který rozdával těm všem hodným
mikulášské perníčky. Při kytaře starosty byla nálada výborná a také veselá
tombola potěšila mnohé účastníky zájezdu. Jak se říká, v nejlepším přestat
byl zavelen návrat domů. Celý zájezd se povedl. Třeba této šance využijí
i ostatní, kteří zůstali sedět doma. Akce byla finančně podpořena Mikroregionem Pobečví a Olomouckým krajem.
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l 3.12. proběhla na obci kontrola z Finančního úřadu v Přerově na řádné
proúčtování vybraných dotací. Po prozkoumání vyžádaných účetních dokladů a projektů nebyly shledány žádné chyby.
l 7.12. přijela na obec kontrola SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
na dokončení realizované akce zpevnění cesty, výměny veřejného osvětlení,
osazení lavečkami a odpadkovými koši včetně výsadby živého plotu a nákupu
plotostřihu v obci pod Michálkovým. Akce byla financována z Evropských
zdrojů, národních zdrojů a obce Tučín. Kontrola proběhla bez závad.
l 8.12. odjel starosta obce společně s místostarosktou do Prahy. Zástupci
obce přijali pozvání od Předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky na setkání vítězů v senátu ve Valdštejnském paláci. Součástí byla
prohlídka paláce, předání pamětního grafického listu a přípitek. Všichni zástupci vítězných obcí jednotlivých krajů pak byli pozvání na oběd, po kterém
následoval přesun na Pražský hrad. Přijetí oceněných prezidentem republiky
Václavem Klausem udělalo na všechny velký dojem a zvláště pak společná
debata s prezidentem ve vedlejším salonku. Mimo jiné pan prezident vzpomněl, že velmi rád navštěvuje vítězné obce. Tak uvidíme. Po návštěvě hradu
všichni přejeli do budovy Parlamentu České republiky, kde následovalo setkání a sklenička šampaňského s panem Vlčkem. Celé pozvání bylo zakončeno návštěvou divadelního představení Komorního divadla Fidlovačka.
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l 10.12. hostila obec Tučín Valnou hromadu Mikroregionu Pobečví. Po
zhodnocení činnosti roku 2009 a návrhu rozpočtu na další období byla oficiální část ukončena a začala neformální diskuze včetně shlédnutí videoklipu
o Tučíně a fotografie z akcí Mikroregionu Pobečví.
l 31.12. se sešli příznivci malé kopané na hřišti v Tučíně k tradičnímu Silvestrovskému výkopu. Vzhledem k tání a velké vodě na hřišti se odehrálo utkání
mezi mladými a staršími na víceúčelovém hřišti. Za povzbuzování diváků
a vůně svařeného vína zvítězili starší po třech třetinách 14:13.

Poděkování

Děkujeme firmám za sponzorské dary a finanční příspěvky, které posloužily na slavnostní vyhlášení Vesnice roku 2009 v Tučíně a připravovaného vydání doplnění publikace o Tučínu.
Jsou to :
Olomoucký kraj, SMO ČR, MMR ČR
Ochranné oděvy a boty Voţenílek,
SISKO s.r.o , Pivovar ZUBR, Hanácká kyselka, ALBO, POR Přerov, Petroil prodejce
vozů Fiat, Lázně Teplice nad Bečvou, Pekárna Tiefenbach, Cukrárna SUM, Česká
spořitelna, a.s. Přerov, Kazeto, Arboeko Smrţice, DSO Mikroregion Pobečví, Obec
Pavlovice u Přerova, Obec Radslavice.
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Informace z Obecního úřadu Tučín

Svoz komunálního odpadu pro rok 2010 se uskuteční v těchto termínech:
datum

den

datum

den

14.1.

čtvrtek

29.7.

čtvrtek

11.2.

čtvrtek

26.8.

čtvrtek

11.3.

čtvrtek

23.9.

čtvrtek

8.4.

čtvrtek

21.10.

čtvrtek

6.5.

čtvrtek

18.11.

čtvrtek

3.6.

čtvrtek

16.12.

čtvrtek

1.7.
čtvrtek
Svoz separovaného odpadu PET lahví pro rok 2010 se uskuteční:
- první týden (v úterý) v každém sudém měsíci

Ohňostroj 2010

30.11. byla vyhlášena možnost přispění občanů a podnikatelů na společný
ohňostroj na přivítání nového roku. Své příspěvky v jakékoli výši jste mohli
dát na obecním úřadě, v obchůdku VENDA a v pohostinství Na Rybníčku.
Příspěvky se přijímaly až do 31.12. Pak byla nahlášena částka firmě Pavla Nováka, který odborně a bezpečně provedl odpálení ohňostroje. Můžete za malou částku vidět velký ohňostroj, stačí, když se zapojí co nejvíce lidí. Společný
a bezpečný ohňostroj chrání i bezpečnost Vaši před výstřely amatérských pyromanů. Ohňostroj byl odpálen 40 minut po půlnoci. Sraz na společný přípitek svařákem a popřání spoluobčanům je 30minut po půlnoci Na Rybníčku.

Obecní betlém v kapličce sv. Anny

I v letošním roce byl vystaven v opravené kapličce sv. Anny z roku 1833 před
Pospíšilovým vyřezávaný dřevěný betlém, který zakoupila obec v roce 2008.
V letošním roce byl rozšířen o mlýn a postavičky mlynáře včetně volského
povozu. O naaranžování se postarala pí Pospíšilová. Ve večerních hodinách
je betlém nasvětlen. Poznáte vy sami, o které postavičky byl betlém rozšířen?

Policie ČR informuje

Policie upozorňuje rodiče dětí, že se v okolí vyskytl případ lákání dětí za účelem svezení v autě za peníze. Žádáme o upozornění dětí aby v žádném příZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 23/2009
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padě nenastupovaly do aut k cizím lidem a okamžitě nahlásily takový případ
Policii ČR.

Nákup služebního vozidla

Zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo nákup služebního vozidla pro potřeby obecního úřadu, spolků a případně k využití pro přepravu menší skupiny lidí na oslavách, svatbách a jiných příležitostech. Po projednání bylo
navrženo víceúčelové vozidlo pro přepravu devíti osob včetně řidiče. Po průzkumu trhu byl schválen nákup ojetého použitého vozidla FIAT DUCATO
2.8. Vozidlo bylo před nákupem překontrolováno pod dohledem pracovníka
obce ve značkovém servisu FIAT se závěrem velmi dobrý stav a nákup byl za
dohodnutou cenu 200.000,-Kč doporučen. Po této prohlídce zastupitelstvo
obce koupi schválilo.

Propagační materiály obce Tučín k zakoupení

Obec Tučín u příležitosti Vítězství v soutěži Vesnice roku 2009 nechala vyrobit různé propagační předměty se znakem Tučína. Předměty lze zakoupit na
obecním úřadě.
Pohlednice z činností spolků
3,-Kč
Nová pohlednice s motivy s obce
3,- Kč
DVD videoklip +fotografie z obce+vyhlášení výsledků krajské soutěže 100,Kč
DVD video z vyhlášení a sázení stromu Vesnice roku 2009 ČR + foto 100,Kč
Přívěsek na klíče – žetony do nákupních vozíků se znakem obce
5,-Kč
Propiska
10,-Kč
Mince 1 Tučňák
70,- Kč
Triko krátký rukáv obyč se znakem,modré 100,-Kč
CD výběr písniček z Tučínského špekáčku 50,-Kč
Hrníček keramický nový design
60,-Kč

Výsadba ÚSES

Firma Tandler dokončila v současné době výsadbu II. Etapy lokálního biokoridoru LBK 16/46 od bažantnice ke kozlovské cestě. Součástí projektu je
i následná péče po dobu dvou let prováděnou vítěznou firmou.
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Lokální biokoridor 16/46 v Tučíně, II. Etapa

Projekt realizovaný v letech 2009 – 2011, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory byla druhá etapa tvorby prvků ÚSES.V rámci realizace byl vytvořen biokoridor lokálního významu (LBK 16/46). Na ploše byl založen trávník a
vysázeny dřeviny dle osazovacího plánu bez oplocenky. Záměrem bylo zvýšit podíl přirozeně rostoucí rozptýlené zeleně v zemědělsky intenzivně využívané krajině
a vytvoření refugia pro zvěř a další živočichy. Výsadba zvýraznila estetickou funkci
krajiny.
Celkové uznatelné náklady na akci činí 2.022.520,- Kč, z toho je příspěvek z fondu
Evropské unie 1.719.142,-Kč(85%), příspěvek SFŽP ČR 101.126,-Kč (5%) a příspěvek obce Tučín 202.252,-Kč (10%)

Nejbližší kulturní a sportovní akce

31.12.2009 Silvestrovský výkop, – sportovci malé kopané zvou všechny příznivce
podobného sportu na hřiště v Tučíně. Velké výkony asi vidět nebudou ale odhodlání
se protáhnout, trošku se pobavit a zpříjemnit si čekání na silvestrovské oslavy ano.
Začátek v 10 hodin. Občerstvení svařené víno případně můžete s sebou podpůrné
prostředky.Hrát může každý kdo bude chtít.
1.1.2010
Společné přivítání Nového roku - ohňostroj – 30 minut po půlnoci
Nového roku sraz u pohostinství Na Rybníčku, přípitek svařeným vínem zajištěn.
Přijďte si popřát se spoluobčany a známými a vychutnat si společný ohňostroj, který
bude odpálen 40 minut po půlnoci.
2.1.2010
Odchyt zajíců – Myslivecké sdružení zve děti, mládež i dospělé na
procházku spojenou s odchytem živých zajíců. Sraz v Tučíně na točně 8:45 hodin. Po
odchytu občerstvení v budově OU Tučín.
15.1.2010
Ples Obce Tučín - tradičně již v pátek od 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje SUN SET – Blazice. Občerstvení včetně večeře zajištěno. Předprodej vstupenek s místenkou na obecním úřadě od 6.ledna 2010. Za případné dary do tomboly
děkujeme
23.1.2010
Lidová zabíjačka - začátek v 9:00 hodin u požární zbrojnice za OU.
Možnost zakoupení zabíjačkových výrobků, masa a polévky. Zve SDH Tučín
30.1.2010
Hasičský bál – začátek ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu SUN SET –
Blazice. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek od 18.1.2010 u Leoše Zdráhala
13.2.2010
Vodění medvěda sraz masek 8:45 hod na OÚ. Začátek vodění
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9:00 hodin. Zveme děti, mládež i dospělé do průvodu masek. Každá maska dostane
pohoštění po ukončení vodění.
Pochování basy – začátek ve 20:00 hodin na OU. K tanci, poslechu a zábavě hraje Mlčoch. Taškařice pochování včetně lidového soudu. Místenky do soudní síně
v předprodeji od 1.2.2010. Občerstvení a tombola zajištěna.
20.2.2010
Poslední leč – Myslivecké sdružení Želatovice. Budova OU Tučín. Začátek 20:00 hod. Občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek
27.2.2010
Country bál – upřesnění dle pořadatelů rozhlasem, vývěskou
a www.tucin.cz
13.3.2010
Chovatelský ples – upřesnění dle pořadatelů vývěskou a www.tucin.cz

Táboření dětí na koupališti

V sobotu 8.8. se již potřetí konalo tradiční stanování Nadšenců s dětmi tzv. „NOC POD HVĚZDAMI“ v areálu tučínského koupaliště. I letos jsme byli mile překvapeni hojnou účastí, zúčastnilo se celkem 23 dětí
ve věku od 4 do 15 let, mezi nimi i 2 chlapci z Kanady. Pro Nadšence to
byla velká výzva, pro děti příjemné zpestření a též procvičení angličtiny.
A jak to tedy probíhalo? Sobotní slunné odpoledne se pomalu chýlilo ke
konci a nad stany na koupališti zapadalo slunce, když táborníci začali přicházet. Poslední pusinka od maminky, zamávání a už spacáky do stanů
a jdeme si hrát. Dekový volejbal; člověče, nezlob se; trošku něco zazpívat
a hurá špekáček opékat. Když jsme zaplnili prázdná bříška, zaposlouchali jsme se do pověsti, která nám prozradila, že nás tentokrát nečeká stezka
odvahy ale cesta za pokladem. A tak jsme po skupinkách vyrazili na cestu
s úkoly. Co nás tu čekalo? – Zkouška paměti, zápalky do krabičky jednou
rukou na čas, cesta poslepu, pavučina, rozdělávání ohně, socha z vlastních
těl, skok v pytli, trefa do koše a nakonec balonek, v němž se skrývala zpráva.
S tou jsme zamířili zpět do tábora a zjistili, že je napsaná tajemným písmem.
Mezitím už na tábořiště zvolna padl soumrak. My se však po vyluštění zprávy ještě vydali pro slíbený poklad. Ten se skrýval nedaleko
- v lomu - a díky kouzelným prskajícím fontánkám jsme jej brzy našli. Rozdělili jsme si sladké odměny a už nás zpět volal plápolající ohýnek a vůně v popelu se pečících brambor. Nastala temná noc a táborníci již unaveni byli moc, nadešel čas jít spát, zas ráno budeme si hrát.
Neděle – půl šesté ráno – a první ranní ptáčata cvrlikala ve stanech. Po snídani a ranní hygieně se otevřely dílny a táborníci ukázali svou zručnost při výrobě růžiček z listí či sádrových otisků rukou. Následovaly další hry, z nichž
snad nejvíce zaujala ta „čokoládová“. Pak vysvitlo sluníčko a tak všichni do
plavek a hurá na vodní hrátky do bazénu. Sotva jsme se vyčvachtali a trochu
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se osušili, pomalu začaly přicházet maminky a my se po předání táborových
vysvědčení rozcházíme domů… Ahooooj léto, tak za příští rok!!!

Zakarpatskou Ukrajinou do Lvova
Závěrečná zpráva

13. 9. 2009 -20.9.2009
Náš seminář začal nástupem účastníků do autobusu BOVA v 18.30 hod. v Olomouci
před hotelem Sigma. Nikdo se neopozdil a všichni jsme se těšili, protože jsme se vydali na východ, do země, se kterou jsme měli společnou historii a podobnou řeč. Naši
řidiči měli naši plnou důvěru, protože se svojí firmou Beskytour tuto zemi několikrát
navštívili. Naši průvodci také měli velké zkušenosti a tak nám nic nebránilo vyrazit
na východ, na UKRAJINU. V pondělí ráno jsme přijeli do města Užhorodu. Navštívili jsme památku Horjanskou rotundu, kde jsou k vidění nejstarší malby Zakarpatské oblasti a která se zachovala díky své poloze nad městem. Následovala prohlídka
Užhorodu, správního města oblasti, v doprovodu českého krajana a šéfa užhorodského Klubu T.G.M. Ivana Latka. Za jeho nadšeného výkladu jsme si prohlédli stopy
československé předválečné architektury v tomto městě. Stopy našich architektů jsou
nepřehlédnutelné a velice často jsme si je dovolili srovnávat s historickými budovami v Olomouci. Za podpory našich spolků, byly vybrány finanční prostředky, za
které byl postaven památník T.G.Masaryka v Užhorodě. Navštívili jsme historický
užhorodský hrad a skanzen, ve kterém jsme mohli poznat jaké životní podmínky měl
chudý ukrajinský lid.
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Velice krásné setkání se podařilo s představiteli a členy krajanských spolků, užhorodské radnice a dalšími hosty, se kterými jsme se sešli v prostorách Klubu T.G.M.
a kde se hovořilo o možné spolupráci mezi samosprávami našich zemí. S místní
novinářkou se hovořilo o názoru občanů na vstup Ukrajiny do EU a co vlastně od
vstupu samotného očekávají. První den návštěvy jsme zakončili prohlídkou historických templářských sklepů v obci Seredne. Vznik sklepů se datuje do 13. století
a v době komunismu patřily mezi vyhledávanou destinací tehdejších V.I.P. Častými
hosty tu byli prezidenti okolních zemí, kosmonauté, vědci. Ovšem v době naší návštěvy byly tyto sklepy již ve velmi žalostném a ubohém stavu.
Druhý den ráno jsme se po snídani vydali směrem na Koločavu. Po cestě jsme měli
několik zastávek. První byla v sedle Prislop nad koločavským údolím a následovala
prohlídka Národního parku Siněvir. Ke stejnojmennému jezeru jsme se vydali krásnou procházkou. Ještě nedotčená příroda, nádherné lesy a jezero nás utvrdily v tom,
že Ukrajina v sobě skrývá velké turistické možnosti. Během cesty jsme si ještě prohlédli linii bunkrů Arpad. Večer jsme po divokých cestách ukrajinských dorazili do
Koločavy a ubytovali se v Penzionu Četnická stanice a v nedalekém hotelu. K večeři
se podával tradiční ukrajinský boršč.
Ve středu jsme po snídani vyrazili na poloniny. Výlet na korbách nákladních automobilů byl dosti adrenalinový a někteří z nás si v některých úsecích jízdy zapěli
i naši hymnu. Pod vrcholem jsme se opět přesvědčili, jak nádherná panenská příroda nás obklopuje. Bohužel ani tady se v nás nezapřeli čeští starostové, protože jsme
velice živě diskutovali o odpadovém hospodářství, které v části Ukrajiny, kterou jsme
navštívili, vlastně neexistuje. Plasty a jiný nepořádek se prostě hodí do místních řek,
kde to na jaře při tání sněhu odnesou jarní vody do sousedního Maďarska či Rumunska a tam si s tím „člověče nějak poraď“. Ukrajina platí za tento přístup k odpadům
vysoké pokuty. Rozdíl mezi českými vesnicemi a těmi ukrajinskými je hlavně v počtu
obyvatel. Ty ukrajinské mají i 17 000 obyvatel. To je u nás už město, které má vybudovanou veškerou infrastrukturu. To v ukrajinské vesnici nemají vodovod, ani kanalizaci. Řízenou skládku jsme viděli pouze jednu. V takto velkých vesnicích nefungují
sbory dobrovolných hasičů, ale jsou zde profesionálové.
Odpoledne jsme šli k hrobu Nikoly Šuhaje, navštívili jsme i místní školu a muzeum
Ivana Olbrachta.
Večer jsme měli kulturní program s místním dětským folklórním souborem a setkání s představiteli místní samosprávy, s ředitelem koločavské základní školy Kejem
Michalem Michaelovičem, ředitelem Národního parku Siněvir Ivanem Stepanovičem Derbakovem a starostou Koločavy Jurijem Pavlovičem. V diskuzi s nimi jsme se
dozvěděli, že volby starostů na Ukrajině probíhají přímou volbou voličů a jsou voleni na 4 roky. Probírali jsme i již zmíněné odpadové hospodářství, veřejné osvětlení
a ostatní věci, které nás starosty zajímaly. Samozřejmě i obecní rozpočty, ale to pro
nás bylo moc složité.
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Další den ráno jsme si prohlédli hroby našich českých četníků, kteří zde byli zavražděni a vydali jsme se na další cestu. Zastavili jsme u unikátního technického vodního
díla - nádrže Vilšan a pokračovali směrem na Solotvino. Prohlédli jsme si solný kras,
navštívili Muzeum soli. Zde jsme opravdu nevěřili vlastním očím. V rekreačním
středisku jsme se prakticky ocitli na skládce. Od nejrůznějších odpadů byl objeven
i odpad z nemocnic. Jako starostové obcí, kteří se zapojili do třídění odpadů v naší
zemi, jsme byli opravdu v šoku. Po prohlídce jsme vyrazili na cestu do Tjačiva, kde
jsme byli účastníky řeckokatolické mše vedené misionářem a biskupem Petrem Krenickým. Tento charismatický člověk s námi večeřel a představil nám projekt Adopce
na dálku a další aktivity místní charity. Tady jsme přispěli finančním darem ve výši
10000,- hřiven. Finanční prostředky jsme vybrali mezi sebou. V Tjačivu jsme byli
ubytováni v rodinách, kde se o nás, v rámci svých skromných možností velice hezky
postarali. Dozvěděli jsme se o velké nezaměstnanosti v regionu, hovořili jsme o politické situaci a o blížících se volbách na Ukrajině.
V pátek ráno jsme se sešli na faře, kde jsme se rozloučili s naším hostitelem a vyrazili
směrem na Lvov. Bohužel se nám skoro všem velice přitížilo a začaly nás trápit velké
střevní nebo žaludeční potíže. Cesta do Lvova trvala celý den a byla pro nás doslova
utrpením. Pochopili jsme výhodu již vyspělejších západních evropských zemí, kde
jsou toalety na každém rohu. To na Ukrajině nám sloužili suché záchodky. Ve Lvově
nás čekala společná večeře s pozvanými hosty. Setkání zastřešil generální konzulát
České republiky ve Lvově. Mezi hosty byli představitelé místní Okresní rady a členové krajanských spolků. Diskuse se vedla hlavně o vstupu Ukrajiny do EU, o možné
pomoci např. Volyňským Čechům, o školství a zdravotnictví.
V sobotu ráno jsme si prohlédli Lvov a zhledem k našemu zdravotnímu stavu se vydali na cestu domů.
Na závěr je nutno říct, že jestli bude Ukrajina přijata do EU, čeká ji obrovský kus
práce. Je to veliká země, plná protikladů.

Ŕezníček Jiří

Šestý zásahový oblek a skříňky

V měsíci říjnu byla naše zásahová jednotka dovybavena šestým zásahovým oblekem
v rámci celorepublikové akce ministerstva vnitra - vybavení požárních sborů kategorie JPO 5.
Také díky členovi našeho sboru veliteli okrsku René Zbrankovi, který zajistil bezplatně šest kusů skříněk pro kvalitní uložení těchto obleků a současně ušetřil nemalé
finanční prostředky z obecní pokladny, které tak mohou být použity na další nutné
vybavení požární jednotky v naší obci.
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Začala topná sezóna

I když podzim teprve vystrkuje růžky a zima je za dveřmi, měli by majitelé nemovitostí již myslet na zadní
vrátka a připravit své budovy na nastávající topnou sezónu. Počet požárů způsobených špatnou instalací,
provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území České republiky rok od roku stále
stoupá. Zároveň s tím vzrůstá škoda způsobená těmito požáry.
Právě nyní, před začínající topnou sezónou je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových těles. Proto přijměte pár následujících rad, abyste se nejen příjemně ohřáli, ale také
prožili krásné chvíle s rodinou nebo přáteli.
Vždyť požár v sychravě chladném podzimním a nebo mrazivě zimním období znamená pro vás a pro zasaženou budovu nepříjemné dlouhé chvíle, kdy se opravuje požárem zničená kotelna, komín, střecha a nebo
v horším případě shání nové bydlení.
Čím začít? Kontrolou skladování paliva, a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). Zde
hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u uhelen
rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např. kusové
uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně
vyčištěna a nenavlhlá, stěny uhelny řádně omítnuté (cihlová drť prokazatelně urychluje proces samovznícení). Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. V jeho blízkosti zamezte umístění zdrojů tepla –
rozvody trubek od ústředního topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody do uskladněného
paliva. Při naskladnění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly
by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den, později v týdenních intervalech. Samovznícení
se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid
uhelnatý) nebo zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se teploty (40–50 °C) proveďte ochlazení uhlí přeházením nebo přenesením na volné místo, kde se rozprostře do vrstvy vysoké 0,25–0,5 m
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a nechá vychladnout.
Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem?
Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin. Pečujte o to, aby se neodkládaly
předměty, popř. materiály z hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče a kouřovody) a nebo
v těsné blízkosti, kdy hrozí pád těchto předmětů na horký povrch. Tento nešvar se vyskytuje hlavně při
snaze co nejrychleji vysušit oděv nebo obuv. Požaduje-li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna,
zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Údržbu spotřebičů provádějte
v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče nechejte určitě zkontrolovat přes
odborný servis – většina výrobců uvádí minimálně 1 x za 3 roky – pro firmy je tato lhůta závazná. A co my
obyčejní obyvatelé – určitě se vyplatí nechat plynový spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit nyní, než
v kožichu čekat na opravu v zimě.
Mějte na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva.
Dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze bezpečnou vzdálenost spotřebičů od hořlavých látek nalézt v Příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Samostatnou kapitolou topidel jsou krby a krbové vložky na tuhá paliva. Je velkou módou u majitelů starších budov si je instalovat. Zde je nutno však doopravdy dát pozor na stav stávajícího komínového tělesa a
na druh stropní konstrukce (většinou je dřevěná), pod kterými je spotřebič instalován.
A co komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u Vás byl naposledy kominík? Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím
kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Tím ovšem péče o komíny nekončí. Rovněž nesmíme
zapomenout na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením a spotřebičům paliv.
Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou
otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před zněnou druhu paliva. O výsledku kontroly
musí kominík vystavit řádný doklad v souladu s vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. s razítkem a podpisem,
který bude obsahovat datum a konstatování, zda komín je (či není) schopen bezpečného provozu.
Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb.
1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 kW šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kW
čtyřikrát za rok.
2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložku dvakrát za rok,
do výkonu 50 kW pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou šestkrát za rok.
3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s výkonem nad 50 kW čtyřikrát za rok
4) Jsou–li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud
nejsou užívány celoročně, nejméně jednou za rok
V posledních letech není výjimkou, že v důsledku spalování vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde
dochází ke zplynování dřeva, došlo k silnému zadehtování komínového průduchu a následně ke vznícení sazí.
I takovýto požár může znamenat pro budovu katastrofu, pokud ještě ponecháte hořlavé materiály (seno,
slámu, koberce a čalouněnou část nábytku) na půdách v těsné blízkosti komínového tělesa. Minimální
vzdálenost hořlavých látek je 1 m od komínového tělesa.
I popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do nádob z nehořlavého materiálu.
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Nenechávejte nic náhodě a svou nedbalostí nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých možnému
požáru. O tom, že mnohá varování a prevence v této oblasti nedopadne vždy na úrodnou půdu, se hasiči
přesvědčují dnes a denně.
Více informací, článků a foto na stránkách www. tucin.cz/sdh/ kde se dozvíte více o našem sboru, kde
můžete psát svoje připomínky a náměty nebo nás třeba pochválit.
Vážení spoluobčané na úplný závěr jménem sboru dobrovolných hasičů bych vám chtěl popřát příjemné
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
René Zbranek – velitel pavlovského okrsku

Vesnice roku 2009

Soutěţ Vesnice roku 2009 se skloňuje za poslední období téměř neustále.
A není ani divu, pro naši obec je to obrovský úspěch, ale také velký závazek.
V roce 2010 čeká Tučín společně s Obcí Lidečko , vítězem soutěţe v roce 2008, prezentace obcí a České republiky v Evropské soutěţi. Opět přijede komise sloţená ze
zástupců evropských zemí a bude posuzovat obce ze všech hledisek. Komise by měla
přijet někdy kolem května, června a vyhlášení výsledků proběhne v Jiţním Tyrolsku,
v Sandu v Taufers, Italie. Na toto vyhlášení pak bude vypraven autobus účastníků
z obce, kde budou ještě prezentovat Českou republiku a svou obec.
O soutěţích se mluví a píše dost, ale mnozí moţná ani neví, co obci tato soutěţ přinesla. Samozřejmě je to obrovská prestiţ a titul Vesnice roku 2009 jiţ bude navţdy zapsán
v historii této soutěţe pro další generace. Mimo to však obec získá finanční ocenění.
Říkáme získá, neboť výhra není automaticky zaslána na konto vítěze jak si mnozí myslí. Nejprve musí být zpracovány projekty na věci, které chce obec za výhru realizovat,
pak je nutné počkat na výzvu vyhlášení dotace a podat ţádost o dotaci s veškerými
náleţitostmi jako územní a stavební povolení pro případ jejich poţadování, vyjadření
příslušných úřadů a pak čekání na schválení. Po tomto kolečku administrativy mají
vítězné obce jistotu, ţe peníze dostanou. Musí však projekt být spolufinancován obcí
ve výši 20% z celkových nákladů dotace. Za vítězství v krajském kole obec Tučín získala 100.000,- Kč od Olomouckého kraje na zajištění slavnostního vyhlášení a získá
1 milion korun na zmíněné investice. Za vítězství v celostátním kole získala obec Tučín 100.000,- od Olomouckého kraje na slavnostní vyhlášení, 50.000,- Kč na zajištění
občerstvení a obědů slavnostního vyhlášení od MMR ČR a 100.000,- Kč od Svazu
měst a obcí. K tomu získá další 1 milion korun na investice s podmínkou dotace. Další finanční prostředky získá obec prostřednictvím dotace ve výši 1 milionu korun na
propagaci soutěţe Vesnice roku a zajištění účasti obce v evropské soutěţi. Z těchto financí musí obec zajistit propagaci pro všech 13 krajů ČR. Soutěţ tedy opravdu není jen
o prezentování obcí a zviditelnění, ale také o finančním přínosu.

Řezníček Jiří, starosta
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Povídání o čtyřech svíčkách

Hořely čtyři svíčky na adventním věnci. Hořely tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky spolu
hovoří.
První svíčka vzdychla a řekla: „jmenuji se MÍR. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír
nedodržují.“ Její světlo bylo čím dále menší, až docela zhaslo…
Světlo z druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se VÍRA, jsem ale zbytečná,
lidstvo nechce nic o víře vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místnost
a druhá svíčka zhasla… Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se
LÁSKA. Už ale nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen sami
sebe a žádné jiné, které by měli mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo… V tom vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: „Vy musíte přeci svítit
a ne být zhaslé!“ A skoro začalo plakat… V tom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka
a pravila: „Neboj se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji
se NADĚJE!“
Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu i ostatní svíčky.
Plamen naděje by nikdy neměl v našem životě zhasnout… a každý z nás by měl plameny Míru,Víry, Lásky a Naděje neustále udržovat.

Přeji všem lidem v novém roce 2010 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přeje Řezníček Jiří, starosta obce.
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