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Vážení spoluobčané,
Tak se nám opět překlopilo datum a tentokrát i s cifrou nového roku 2010. Ten
uplynulý byl pro naši obec úspěšný a tak doufejme, že i v letošním roce neusneme na vavřínech a budeme pokračovat společně v dobře rozjetém vlaku na cestě
za rozvojem obce, zlepšování prostředí, společného života, udržení a rozvoji tradic i zlepšování sousedských vztahů. Trošku si připomeňme co se dělo v prvních
třech měsících letošního roku a pak se společně podívejme, co nás čeká.

Z činnosti obce:

•

1. 1. 2010 jsme společně přivítali Nový rok přípitkem, který letos připravil
starosta obce společně s místostarostkou, Pavlem Kučerkou a Vojtou Korejzem zastupiteli obce. I přes velkou nepřízeň počasí, kdy v jedné chvíli bylo
uvažováno o odložení ohňostroje se lidé sešli u Pohostinství Na Rybníčku.
Čtyřicet minut po půlnoci krátkým blahopřáním přivítal starosta Jiří Řezníček
přítomné a vyzval všechny ke společnému přípitku svařeným vínem. Krásný
velký ohňostroj ze společných příspěvků občanů odpálila osvědčená ﬁrma
pana Pavla Nováka z Přerova. Děkujeme všem kdo přispěli jakoukoli částkou
na krásné uvítání roku.

•

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010

2. 1. se počasí umoudřilo a mohl tedy proběhnout odchyt zajíců, který
pořádá Myslivecké sdružení Želatovice za pomoci
MS Radslavice a dětí mládeže i dospělých z Tučína, Želatovic, Radslavic,
Přerova a ostatních okolních obcí. Po dvou zátazích
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bylo odchyceno 114 živých zajíců. Pohoštění od myslivců v budově OÚ
v Tučíně přišlo vhod, zvláště pak teplejší nápoje.

•

5. 1. se po obci pohybovali redaktoři České televize, aby natočili dokument do pořadu POKR. Společně se starostou obešli obec a navštívili zemědělce Leoše Zdráhala, stolaře Jaroslava Barboříka, se kterými byly natočeny
reportáže. Celý pořad pak odvysílala Česká televize.

•

12. 1. navštívili zástupci
obce Tučín Vesnici roku 2008
Lidečko, která se společně
s Tučínem bude ucházet o co
nejlepší prezentaci v evropské
soutěži vesnic v letošním roce.
Pan starosta Vojťech Ryza provedl zástupce Tučína po obci
a ukázal realizované projekty
včetně krásné tělocvičny.

• 14. 1. prezentoval obec Tučín
starosta na veletrhu Regiontour v Brně. Na stánku Spolku pro obnovu venkova byly vystavovány prezentační materiály o obci a promítány videa z akcí
a videoklip obce. I slivovice z Tučína měla velký ohlas u návštěvníků stánku.
•

a činnost v roce 2009 a zároveň byl i prostor pro vyjádření zástupců k další
spolupráci v roce 2010. Po společném zhodnocení uplynulého úspěšného
roku, kdy obec získala Titul Vesnice roku 2009, následoval malý přípitek
a pohoštění. Vzájemné setkání a komunikace je dobrým impulsem na stmelení a dobrou spolupráci všech spolků.

•

23. 1. uspořádali hasiči z Tučína Lidovou zabíjačku. Po malých problémech s anonymním dopisem na krajskou veterinární stanici byly splněny ze
strany organizátorů zákonné požadavky a příjemná vyhledávaná akce i ze
strany lidí z okolních obcí mohla být uskutečněna. Škoda že někdo nepřeje
a chtěl akci uškodit vymyšlenými argumenty. Dnes však už víme na koho a na
co si dát pozor. Všichni přítomní byli spokojeně nasyceni vepřovými výrobky
i napojeni svařáčkem, či jinou tekutinou. Pitný režim je též nutné dodržovat.

•

31. 1. se zaplnily prostory budovy OÚ na Hasičském bálu. Hasiči připravili pro návštěvníky i vsuvky v podobě tanečních vystoupení.

•

6. 2. uspořádala Mateřská škola Tučín za spolupráce rodičů a dětí Dětský
karneval. Již tradičně byl zájem a spousta krásných masek včetně doprovázejících rodičů a babiček zaplnila sál.

15. 1. zahájil plesovou sezónu v Tučíně Ples obce. I letos vytvořila skupina
SUN SET z Blazic velmi příjemnou atmosféru a přítomní
odcházeli v ranních hodinách
spokojeni zvláště pak výherci
v bohaté tombole. Děkujeme
všem, kdo přispěl za dary do
tomboly.

•
Děkujeme sponzorům za pěkné dary

20. 1. sezval starosta obce
zástupce všech spolků v obci
včetně zástupců Mateřské
školy Tučín a ZŠ Želatovice,
aby poděkoval za spolupráci
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•

13. 2. oživili obec Nadšenci s ostatními maskami při tradičním Vodění
medvěda. Hospodyňky a v mnohých případech i pánové přichystali velmi
dobré pohoštění pro masky a tak masky posilněny sladkými koblížky, koláčky či cukrovým, ale také klobáskami, uzeným, pečeným masem či chlebíčky
a jednohubkami zvládly obejít celou obec za 5 hodin a to bez ztráty kytičky
či jiné újmy na zdraví. Pitný režim byl také hojně doplňován, ale děkujeme
také všem, kteří nenalili a dali výslužku na cestu. Možná některým zachránili
život či minimálně průběh dalšího programu. Děkujeme i všem maskám za
podpoření tradic. Je pěkné, že se účastní jak děti, tak dospělí v seniorském
věku. Ve večerních hodinách bylo zahájeno Pochování basy. Opět nechyběla
ani komediální smuteční trachta, lidový soud či zpestření programu vystoupením v podání nadšenců. Také tombola podělila spoustu přítomných. Za
příspěvky v podobě darů děkujeme.

•

16. 2. proběhla v Přerově dražba budovy staré školy v Tučíně. Na majitele,
který budovu koupil, od obce za účelem výstavby bytů před 5 lety byl uvalen
konkurz a při neschopnosti splatit dluhy byla budova
vydražena novému majiteli.
Budova je stále určena platným územním plánem pro
bydlení.

•

19. 3. si udělali brigádu
sportovci malé kopané a společně s pracovníky obecního úřadu a ﬁrmy POR pana
Pospíšila prováděli melioraci na odvodnění hřiště,
které bylo vždy za dešťů
silně podmáčeno. Svou
technikou pomohl i Leoš
Zdráhal. Práce proběhly za
hojného počtu fotbalistů
rychle a teď jen doufáme, že
bude hřiště již méně zavodněné.
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•

•

•

•

20. 2. pořádalo MS Želatovice v budově OÚ Poslední leč. Vlastně se
jedná o myslivecký ples, který je obohacen zajímavou tombolou složenou
převážně ze zvěřiny. I tato akce byla silně navštívena zájemci o kulturu či
taneček.
22. 2. proběhla Valná hromada Mikroregionu Pobečví v Sobiškách, na
které byl schválen rozpočet Mikroregionu na rok 2010 včetně podání žádosti
o dotaci z POV. Právě z tohoto programu by obec Tučín mohla v letošním
roce v případě přidělení dotace pořídit vysavač na listí a posečenou trávu.

•

27. 2. se v budově OÚ změnilo plesání na country bál. Pořadatelé připravili jak bohaté pohoštění, tak také program, jen se nepovedlo úplně zajistit
lepší návštěvnost. Škoda, snažení pořadatelů by si zasloužilo větší pozornost.

•

22. 3. navštívil starosta společně s občany, kteří projevili zájem a využili
volných míst, veletrh zemědělských, rybářských, mysliveckých a komunálních potřeb Techagro v Brně. Vstupné bylo zajištěno zdarma na pozvání ﬁrmy jednající se starostou obce.
26. 3. navštívila Tučín delegace hasičů neboli „Stráže“ z Polska z partnerského Prószkowa. Setkání bylo pracovní a i přes různorodost jazyků nebylo
potřeba tlumočníků. Při pomalejším hovoru se vyrozumí a navíc starosta již
se základním hovorem nemá problém ani v tlumočení. Při jednání v zasedací místnosti obecního úřadu v Tučíně byly projednávány podmínky závodů
a účasti našich hasičů v Polsku. Zástupci Stráže oﬁciálně pozvali naše hasiče včetně zástupců obce na partnerskou akci v Polsku, která bude 30.5. po
prohlídce zbrojnice v Tučíně a ukázky polské techniky – nového zásahového
auta, kterým delegace přijela přijali všichni pozvání na oběd do Přerova.

3. 3. bylo provedeno zametení posypové drti na komunikacích po zimě.
Zima se sice nevzdala a ještě napadl sníh, ale již nebylo nutné posyp provádět

•

5. 3. se sešel Klub žen ke svému posezení u příležitosti MDŽ. V budově oú
tak příjemně strávily společný večer.

•

6. 3. odjeli hasiči na pozvání do Velkých Opatovic. Pro dopravu bylo využito obecní devítimístné vozidlo FIAT.

•

13. 3. uspořádali v Tučíně chovatelé ze Želatovic ples. Budova se opět zaplnila k tanci i dobré zábavě.

•

18. 3. proběhla výroční členská schůze zahrádkářů z Tučína. Za přítomnosti starosty zhodnotili uplynulé období a schválili plán činnosti na letošní
rok. Celá schůze byla doprovázena projekcí fotograﬁí z činnosti zahrádkářů
a po ukončení i video z obce a vodění medvěda.

•

21. 3. měli možnost přijít občané na obecní úřad i s dětmi a vyrobit keramickou kachli s motivem z obce či domu. Z vyrobených kachlí bude vytvořena velká mozaika( plastika) charakterizující obec. Plastika bude nastálo pro
další generace umístněna na zdi v budově OU Tučín.

•

V průběhu měsíce březen a duben probíhal již 3. kurz keramiky, který
vede Ing. Miroslava Vejmolová.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010

•

27. 3. se zúčastnilo omlazené družstvo SDH Tučín požární soutěže Radslavská přilba. Po odpolední překážkové dráze a absolvování noční soutěže
se umístnili v konkurenci i zahraničních a městských hasičů na krásném
4. místě. Blahopřejeme! Děkujeme občanům za pochopení a strpění zvýšeného provozu a hluku při plnění disciplíny v Tučíně před Pohostinství
Na Rybníčku.

•

29. 3. zasedalo zastupitelstvo obce, na kterém byl schválen rozpočet obce
na letošní rok.

•

31. 3. provedli pracovnice krajského úřadu Olomouckého kraje kontrolní
audit hospodaření obce. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ještě tentýž den proběhla kontrola ze Státního fondu životního prostředí
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010
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z Prahy na výsadbu ÚSES. Jedinou připomínkou bylo zajištění vysazených
travnatých pozemků proti pohybu vozidel, traktorů a motorek.

•

31.3. provedly ženy z Klubu žen za pomoci pana Dvořáka umytí oken
na čekárnách autobusů. Přispěly tak ke společnému jarnímu úklidu.
Děkujeme.

Informace z Obecního úřadu Tučín
Svoz PET lahví
Svoz komunálního odpadu pro rok 2010 byl uveden ve zprávičkách č. 23
Svoz separovaného odpadu PET lahví pro rok 2010 se uskuteční:
- první týden (v úterý) v každém sudém měsíci a je uváděn v tomto čísle
i termínově
2. února
6. dubna
1. června

3. srpna
5. října
7. prosince

Rozpis je uveřejněn na www.tucin.cz

Sběr železného šrotu
V sobotu 10. 4. od 9:00 hodin budou hasiči provádět sběr po obci. Připravte
šrot před dům. Těžké kusy hasiči pomůžou vynést i z domu.

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 17. 4. přijede v 9:00 hodin na Točnu svozová ﬁrma SITA sbírat nebezpečný odpad do 9:40 hodin. Sběrová vozidla budou přistavena na točnu.
V letošním roce dochází ke změně, a budou se sbírat všechny nebezpečné
odpady najednou. Lze tedy přinést, televize, radia, ledničky, pneumatiky,
barvy, postřiky, plechovky od barev, zářivky a baterie.
Neodkládejte odpady a vyčkejte příjezdu svozové služby.

Velký domovní odpad
V pátek 23. 4. budou přistaveny kontejnery na velký domovní odpad. Do
kontejnerů se nesmí odkládat nebezpečné odpady ani pneumatiky, železo,
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010

stavební suť a ostatní odpad, který je sbírán odděleně. Za každý nesprávně
odložený odpad platí obec a tedy následně i občané více peněz. Za železo
můžou hasiči dostat nějakou korunu v případě odhození třeba konstrukce
kočárku zaplatí obec na váze víc. Co je rozumnější? Kontejnery budou
přistaveny na místech: za prodejnou Jednoty, u Pohostinství na Rybníčku,
a u Lukášového. Odvezeny budou v pondělí.

Vybírání poplatků stočné + pes, odpad
Poplatky se budou vybírat v hotovosti u účetní obecního úřadu v těchto termínech:
Stočné + pes
19. 4. – 23. 4. 2010
Komunální odpad 21. 6. – 25. 6. 2010
Tyto poplatky můžete uhradit hotově na Obecním úřadě v Tučíně nebo převodem na účet: 1882946379/0800
Stočné:
U stočného je nutné uvádět Variabilní symbol VS 2321 + číslo popisné domu
Příklad:
VS 2321140 (140 je číslo popisné – uvedete Vaše číslo popisné)
Pes:
U poplatku za psa je nutné uvádět VS 1341 + číslo popisné (př: VS 1341140).
Dle ceníku se platí 50,-Kč za jednoho psa. Úhradu proveďte dle počtu psů.
Odpad:
U poplatku za odpad je nutné uvádět VS 1337 + číslo popisné
(př: VS 1337140). Dle ceníku se platí 384,- Kč za osobu
Bez variabilního symbolu nelze platbu identiﬁkovat a bude považována jako
neuhrazená. Výše poplatku si můžete zjistit telefonicky na OÚ tel: 581 227 032.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010
V prvním týdnu letošního roku proběhla opět Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Oblastní charita Přerov. V Tučíně se koledovalo díky organizátorkám
paní Kopecké Marie, Stiskálkové Josefy a Veronice Matějíčkové. Poprvé se
účastnili koledníci i z řad dětí pod dozorem organizátorek. V obci Tučín bylo
po rozpečetění pokladniček na obecním úřadě napočítáno celkem 8599,-Kč.
Cekem se ve 34 okolních obcích a Přerově vykoledovala částka 625 288,-Kč.
Celá částka byla odeslána na účet Charity Česká republika a po jejím
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010
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přerozdělení se do Přerova vrátí 65 % této částky. Finance budou oblastní Charitou Přerov použity na kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní
a částečně mobilní klienty, Charitní pečovatelské služby, na přímou pomoc
rodinám v nouzi.

Výzva
Vyzýváme občany, kteří by měli zájem o každodenní dovoz stravy, aby se přihlásili na obecním úřadě. V případě Vašeho zájmu, obec zajistí dovoz stravy
do jídlonosičů a pro špatně se pohybující je možný i roznos do domu. Cena
obědu –polévka + hlavní jídlo 50,-Kč
Přihlaste se co nejdříve.

Vysílání o Tučíně v TV
TV NOE bude vysílat mimo jiné i relaci o Tučíně.
NE 25. 4. 8:10 hod

PO 26. 4. 13:20 hod

ÚT 27. 4. 18.20 hod

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.

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 1.287.434,- Kč, z toho je příspěvek
z fondu Evropské unie 1.094.319,-Kč(85%), příspěvek SFŽP ČR 64.371,-Kč
(5%) a příspěvek obce Tučín 128.743,-Kč (10%)
V minulém vydání byly uvedeny výše ﬁnančních nákladů dle žádosti o dotaci. Dnešní údaje jsou dle skutečnosti a fakturace.

Něco z jiného soudku, co chválit nelze
Snažíme se udržovat vzhled krajiny, každý se snaží si svou zahrádku pěkně
vyhrabat a uklidit. Není však správné, když doma před plotem si uklidím
a vyhrabu a to přebytečné
a nehodící se prostě vymetu a nasypu za plot na
cestu, či za cestu. V každém
případě tam už to moje není.
To opravdu není správné.
Snažíme se, aby bylo možné
vyjít na procházky i za obec
a kolem obce a pohled na
podobné obrázky jako na
fotograﬁi určitě není k pokochání a příjemné relaxaci.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010
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Třeba se vlastník hromádky suti a rozdrobených itongů zamyslí a zachová se
jako každý, komu není lhostejný vzhled našeho okolí a životního prostředí.

Realizace projektů v roce 2010
V letošním roce se bude realizovat několik projektů najednou či postupně.
Začátkem roku byla konečně dodána ke schválení Změna č. 3 Územního
plánu sídelního útvaru Tučín, kterou zpracovává Magistrát města Přerova
ﬁrma ALFA projekt Olomouc. Součástí změny bylo zanesení pozemků kolem cesty do Želatovic na výstavbu stezky pro pěší a cyklisty. Nyní konečně
můžeme pokročit v realizaci. Do schválení změny nebylo možné dělat žádné
kroky k realizaci ani stavební řízení, neboť vše se odvíjí od schváleného
územního plánu. Obec již zadala objednávku na zaměření a zpracování
projektové dokumentace a starosta obce zahajuje jednání s majiteli pozemků
o odkoupení nutné části pro výstavbu stezky. V letošním roce bude vše
směřovat k přípravám a stavebním povolením, případně žádosti o dotaci.
V lednu zažádal starosta o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na proﬁnancování výhry za soutěž Vesnice roku 2009. Finance z výhry jsou vázány
projekty a budou vyplaceny až na základě realizace. Nejsou tedy na účtu obce
jak si mnozí myslí a nejdou ani rozdělit mezi občany či na dům jak se doneslo
o některých návrzích. Finance jsou účelově vázány a obec se musí ﬁnančně
podílet 20% spoluúčasti. Tedy příklad: Na milionovou realizaci výhry musí
obec 200.000,-Kč zaplatit. Celkový projekt tedy musí být za 1.200.000,Obec vyhrála 1mil za vítězství v krajské soutěži a 1mil. Za celostátní vítězství.
Tyto ﬁnance byly rozděleny na více projektů, které budou v roce 2010 realizovány. Jsou to:
1. projekt – Odpočinková místa náves
Záměrem je opravit střed obce náves nazývanou Na Rybníčku pro zlepšení
vzhledu i aktivního odpočinku dětí i dospělých. Stávající altány budou vyměněny za nové dřevěné o rozměru 3,5 x 4,5 m a 4x4 m u dětského hřiště. Altány
budou sloužit pro odpočinek rodičů a dětí u dětského hřiště na návsi i jako
úkryt před nepřízní počasí.
V rámci projektu dojde k výměně nevyhovujících poškozených části herních
prvků atrakcí dětského hřiště za nové a certiﬁkované na stávajícím místě
parcely č.237 v k.ú. Tučín a opravě dopadových ploch výměnou výplně
(kačírku).
Prostor bude osazen lavečkami a stolky pro odpočinek včetně odpadkových
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košů. V prostoru před domem pí. Matauchové bude osazena obecní studna
stříškou.
V prostoru budou vyměněny stará svítidla za nové úsporné EKO LED a vysazeny 3 vzrostlé břízy, které patřily k dominantám návsi, ale musely být z bezpečnostních důvodů a stáří vykáceny.
Stávající terasový taneční parket bude opraven.
Na tento projekt je zpracován rozpočet ve výši 637.808,-Kč.
2. projekt – Oprava střechy kaple-zvonice
Obec Tučín dle svého schváleného záměru chce uvést kapli panny Marie
v majetku obce Tučín, stojící na parcele č. 237 do původního stavu. Byla provedena kontrola krovů, které jsou ve špatném stavu. Stávající střecha bude
vyměněna novou střechou ve tvaru původní střechy dle dochovaných fotograﬁí s bání. Po odkrytí bude provedena demontáž zvonu, očištění a zpětná
montáž. Stávající střecha pokryta plechovou krytinou již vyžaduje opravu,
a je ﬁnančně vyhovující provést výměnu v současné době. Krytina bude
použita přírodní břidlice.
V rámci výměny bude provedena oprava opadlé omítky a nátěr.
Na projekt je vypracován rozpočet ve výši 373.000,-Kč.
3. projekt – Oprava havarijního stavu Mateřské školy
Mateřská škola Tučín, č.popisné 100 byla naposledy rekonstruována v sedmdesátých letech. V současné době nastal havarijní stav, který je nutný okamžitě řešit. Přestaly odtékat odpady, u kterých bylo zjištěno silné zarostení
a zacpání a lokálně i zborcení odpadu.
Stav vodovodních rozvodů i sanitární keramiky je nevyhovující.
V rámci projektu dojde k výměně odpadů, rozvodů vody a sanitární keramiky. Na budově bude provedena výměna starých dřevěných kastlových oken za
plastová a bude provedeno zateplení části budovy polystyrenem.
Ve venkovních prostorách Mateřské školy budou vyměněny stávající nevyhovující herní prvky dětského hřiště za nové a certiﬁkované.
Mateřskou školu v současnosti navštěvuje 18 dětí. Rozpočet projektu
712.400,-Kč.
4. projekt – Oprava interiéru obecního úřadu
V rámci projektu budou provedeny práce na zlepšení vnitřních prostor
víceúčelové budovy OU. Bude provedena výměna starých svítidel za nová,
v kancelářských prostorách a přísálích bude strop odhlučněn a vzhledově
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zlepšen šablonami, z půdních prostor bude strop zateplen, do prostoru
kuchyňky bude instalována digestoř (odsávač par). Do prostorů podhledů
bude natažena elektroinstalace projektoru a ozvučení sálu. Bude zakoupeno
a zabudováno projekční plátno. Na sociálním zařízení bude provedena výměna keramického obkladu, dlažby a sanitárního vybavení. V celém objektu
budou zapraveny praskliny ve štukové omítce a vymalováno. Rozpočet
projektu 425.000,5. projekt – Naučná stezka „ S Tučňákem za poznáním“
Obec Tučín leží nedaleko historického, ale také průmyslově znečistěného
Přerova. Vzhledem ke krátké vzdálenosti je obec velmi často navštěvovaná
pro svůj známý bohatý kulturní život i lidmi z okolí. Naučná stezka bude jednou z možností vycházky za čistějším ovzduším a aktivním oddychem. Obcí
prochází cyklotrasy Pobečví a cyklotrasa Lipenska, které jsou napojeny na
cyklostezku Jantarová stezka.
Posláním naučné stezky bude za pomocí animovaného průvodce „Tučňáka“
představit tuto lokalitu širší veřejnosti a ukázat její přírodní krásy a historické
i současné zajímavosti, ale také formou hry a aktivního pohybu přimět děti
a mládež k nenásilnému vzdělávání. Stezka má být funkční ve vzdělávání
i pro nejmenší návštěvníky a to děti předškolního věku. Získáním titulu Vesnice roku 2009 je obec stále více navštěvovaná lidmi z celé ČR a stezka bude
jednou z možností získání informací o obci, okolí i regionu.
Na jednotlivých zastaveních s infotabulemi se zejména malí návštěvníci mohou formou hry a obrázků seznámit s faunou i ﬂorou, koloběhu vody v přírodě, minerálech, o obci i jiných zajímavostech. Rodiny s dětmi mohou volnou

procházkou obejít stezku a na odpočívkách vybavenými přístřešky, lavečkami i herními prvky mohou strávit pěkné chvíle včetně her. V rámci naučné
stezky vznikne i vyhlídka a odpočívka v podobě větrného mlýna, který na
daném místě v historii stával.
Rozpočet projektu 440.000,-Kč
Další realizovanou akcí by měla být přístavba skladových prostor k budově
obecního úřadu včetně zastřešené venkovní terasy, která bude využívána
návštěvníky obecního úřadu při oslavách a akcích. Tato přístavba bude
spoluﬁnancována z dotace
POV ve výši 500.000,- Kč.
Přístavba je nutná pro
uskladnění nábytku z budovy a sezonního zahradního nábytku používaného
pro akce. Počítá se i s parkováním služebního automobilu. Stávající sklepní
prostory budou v rámci
jiné dotace přebudovány
na centrum volného času
s možností využití ﬁtcentra, masáží, stolních her a čajovny. Tato realizace
však bude až v následujícím roce.
V roce 2010 obec opět požádala o 3 pracovníky na Veřejně prospěšné práce,
kteří budou na obci pracovat po dobu 6 měsíců. Úřad práce hradí mzdu, obec
odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pracovníci zaměstnaní od 1. 4. 2010
budou provádět práce dle pokynů starosty. Nyní již provedli opravu mostku
přes potok u vysázené aleje, opravu obecních studní, vyhrabání travnatých
ploch a úklid odpadků včetně skladových ploch v č.p. 9. Hlavní úkol bude
předláždění starého chodníku od Zmeškalového po křižovatku do obce. Součástí bude i vydláždění chodníků k domům za ﬁnanční spoluúčasti majitelů
rodinných domků. To jen v případě zájmu vlastníků.
V letošním roce bude v dubnu zahájena výstavba inženýrských sítí pro výstavbu nových rodinných domů v lokalitě Na Kopci vedle Dudového. Síťovat
a prodávat se bude I. etapa pro 14 domů. Pozemky na výstavbu se budou
prodávat již zasíťované v období srpen-říjen za cenu 590,-Kč/m2.
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Nejbližší kulturní a sportovní akce:
17. - 18. 4. Výstavka „Z půdiček našich babiček“ Dámský klub Vás zve na
výstavku, která se koná v budově OÚ Tučín od 14:00 do 17:00
hodin. Zároveň všechny prosíme, kdo by děvčatům zapůjčil své
„poklady“ (části nábytku, nářadí, nádobí a jiné předměty z dob
našich babiček), na tuto výstavu doneste je prosím na obecní
úřad do čtvrtku 15. 4. 2010. případné kusy nábytku dovezeme
i odvezeme zpět.
23. 4.

1. 5.

8. 5.

Zájezd do divadla Olomouc – Představení My Fair Lady.
Odjezd přihlášených účastníku v 17:40 hodin od čekárny autobusu směr Přerov.
máje – Sešlost obecních nadšenců pořádá v sobotu stavění máje.
Dopoledne a po obědě se bude 1.máj slavit prací a stavbou
májky. Příjďte pomoct se stavěním a přípravou areálu. Večer
bude od 17:00 hodin posezení u ohýnku s kytarou.
Tučínský špekáček – zveme všechny příznivce pěkné muziky
a písničky v rytmu tramp, folk, country a bluegras na další ročník
hudebního festivalu, kterého se letos zúčastní skupiny: Blue
stone z Příbrami, Druhý dech z Jabluňky, Špunt z Přerova,
Domino z Olomouce, Šediváci z Přerova a Gosha z Lužné. Mezi
skupinami vystoupí Divoké růže z Tučína a děti z Prosenic.
Dospělé tanečníky zastoupí Colorédo Přerov a Báječný ženský
z Majetína. Od 21 hodin bude pokračovat countrybál se
skupinou Druhá míze ze Vsetína. Pro děti budou špekáčky
zdarma pro dospělé chuťovky na roštu a udírny včetně bohatého
občerstvení. Pro případ nepřízně počasí zastřešeno stany. Večer
bude stan vyhřívaný. Vstupné 50,-Kč

15. 5.

Turnaj v šipkách – Tučňáci Tučín v budově OÚ. Čas i propozice
budou upřesněny dodatečně.

22. 5.

Kácení máje – Sešlost obecních nadšenců zve na tradiční kácení máje které proběhne v areálu koupaliště. Začátek programu
v 16 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu
hraje skupina MINI MAX Hranice.
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28. - 29. 5. Volby do Parlamentu ČR – Volební místnost bude v budově
Obecního úřadu Tučín.
Podrobné informace ve vývěskách a hlášení.
5. 6.

Dětský den – SDH Tučín zvou děti rodiče i babičky na den dětí,
který bude probíhat na Rybíčku. Začátek ve 14 hodin. Podrobné
informace budou zveřejněny.

12. 6.

Soutěž v požárním útoku SDH o pohár starosty obce – zveme
všechny na zajímavou podívanou na hřiště v Tučíně a povzbudit
družstvo mužů i žen Tučína.V rámci soutěže proběhne i tajná
disciplína. Občerstvení zajištěno.

19. 6.

Hry bez hranic – družstvo Tučína bude reprezentovat obec
Tučín na Hrách Mikroregionu Pobečví v obci Buk.

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2010 - Tučín
DATUM
KONÁNÍ
AKCE

NÁZEV AKCE

POŘADATEL, ADRESA,
PSČ, TELEFON,
FAX VČ. PŘEDČÍSLÍ

MÍSTO
KONÁNÍ
(OBEC, MĚSTO)

Důležité události kulturní a sportovní
1.1.

Přivítání nového roku

00.30 hod U kapličky sv. Anny společ00:40
ným přípitkem + ohňostroj

2.1.
15.1.
pátek
23.1.
30.1.
sobota
6.2.
13.2.
20.2.
27.2.
5.3.
13.3

Odchyt zajíců
Obecní Ples
Lidová vepřová Zabíjačka
Ples SDH
Dětský karneval
Vodění medvěda od 9:00 hod
Pochování basy od 20:00
Myslivecký večírek
-Poslední leč
Country bál
MDŽ
Ples chovatelský
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OU Tučín
Myslivecké sdružení
Želatovice
Obec Tučín, Tučín 127
Tel. 581 227 032
SDH Tučín
Sbor dobrovolných
hasičů Tučín
Rodiče dětí + Mateřská kola
Sešlost obecních
nadšenců
Myslivecké sdružení
Želatovice
Brooming Ranch Tučín a spol.
Klub žen
Svaz chovatelů Želatovice

Tučín
Na Rybníčku

budova OU
Za OU
Budova OU
Tučín
OÚ Tučín
Obec
Budova OÚ
OÚ Tučín
OU Tučín
OU
OU

/18
Březen
Březen
7.4
duben
duben
16.-17.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
5.6.
12.6.
19.6.
červen

Noc s Andersenem,
Výroba jarních přání
Kurz keramiky
Instruktáž ošetření ovoc. stromů
Beseda koření
Beseda pěstování švestek
Výstava
Stavění májky
Tučínský špekáček
Turnaj šipek
Kácení májky
- veselice+program
Dětský den Na Rybníčku
Soutěž SDH o pohár starosty
Hry Mikroregionu Pobečví
Beseda nad knihou

Turnaj v malé kopané
o cenu starosty obce
červenec Sportovní klání spolků
Hodové slavnosti – sportovní
24.-25.7.
klání- lidová veselice
3.7.

/19
Knihovna Tučín Mgr. Rychlíková
OU lektor – Ing.Vejmolová
ČZS Tučín
Klub žen
Zahradkáři
Dámský klub
Nadšenci + Spolky
Obecní úřad +Nadšenci
Klub šipek Tučňáci Tučín
Sešlost obecních
nadšenců
SDH Tučín
SDH Tučín
Obec Buk
Knihovna Tučín
- Mgr. Rychlíková

knihovna
Budova Ou
Tučín
OU
obec
OU
koupaliště
koupaliště
OU
koupaliště
Na Rybníčku
Buk
knihovna

Kluby malé kopané

hřiště v Tučíně
koupaliště

srpen

4. Neckyáda

srpen
28.8.

Stanování pod hvězdami
Konec prázdnin - lampiony

září

slovosklad - soutěž

5.9.

Cyklovýlet – Teplice n/B

23.10.
říjen
5.11

vítání občánků
Drákiáda
Beseda Koření čaje

Nadšenci
SDH Tučín, Obecní úřad
Kluby malé kopané
Výbor pro kulturu, sport
a občan. záležitosti
Nadšenci
SDH, Rodiče+děti
Knihovna Tučín
- Mgr. Rychlíková
Obec Tučín
+Mikroregion Pobečví
Obecní úřad
MŠ Tučín
Klub žen

13.11.

8. Setkání seniorů

Obecní úřad Tučín

20.11.
27.11.
5.12.

výstava
Mikulášský zájezd
Mikulášská nadílka po obci

Dámský klub
Obecní úřad

31.12.

Silvestrovský výkop

Tučín
koupaliště
koupaliště
Na Rybníčku
knihovna

OU Tučín
Tučín - Lešetín
Budova OU
Budova OÚ
Tučín
OU
Tučín

klub malé kopané
(v 10.00 hod)

hřiště Tučín
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Termíny jednotlivých akcí se mohou dále měnit, proto budou upřesňovány
postupně.
V termínu: říjen – květen pravidelné cvičení ženy pondělí – 18-19 hod
čtvr. – kalanetika (budova OU)
říjen – duben stolní tenis pro zájemce (budova OU)
V průběhu roku hrají v obci dvě mužstva malé kopané 1. a 4. ligu (Active
Team a SK Tučín) a jedno družstvo hraje ligu šipek (Tučňáci)

Jubilanti v 1. pololetí 2010
Leden
Zavadilová Františka, Tučín 29
Hrdličková Irena, Tučín 119
Jemelková Emílie, Tučín 41

87 let
60 let
83 let

Únor
Podmolíková Annastazie, Tučín 27
Slaměník Pavel, Tučín 85
Skálová Lenka, Tučín 135
Janáčková Jiřina, Tučín 105

85 let
50 let
50 let
80 let

Březen
Tichák Josef, Tučín 86
Jemelková Josefa, Tučín 21
Karas Jiří, Tučín 39

60 let
87 let
83 let

Duben
Zavadilová Františka, Tučín 29
Zavadil Jaroslav, Tučín 131

60 let
70 let

Květen
Zavadilová Dobroslava, Tučín 30
Popelka Jan, Tučín 22
Podmolík Václav, Tučín 26
Skála Jaroslav, Tučín 74
Jemelka Jaroslav, Tučín 41
Peroutková Marie, Tučín 107

83 let
82 let
70 let
60 let
91 let
80 let

Červen
Valenta František, Tučín 43
Slaměníková Anna, Tučín 49
Michálek Zdeněk, Tučín 88

83 let
82 let
50 let

Všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním
i pracovním životě a stále dobrou náladu.

Mateřská škola Tučín Informuje
Proběhlo v měsíci:
PROSINEC
- Mikulášská nadílka
- Vánoční salon v Přerově ATLAS – výstavka vánoční dekorace, výroba přáníček…
- divadelní představení ve Hvězdě - BETLÉMSKÁ HVĚZDIČKA
- zdobení perníčků u nás v MŠ
- vánoční koncert P. Nováka – kino Hvězda
- vánoční posezení u stromečku
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LEDEN
- divadelní představení ve Zlíně – Pošťácká pohádka
- loutkové divadlo v MŠ Želatovice
- Hravé pondělí “- den plný her, soutěží a odměn
ÚNOR
- tradiční dětský karneval – Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě
a průběhu celého odpoledne a všem sponzorům.
- Sněhulákování - hry na sněhu, stavění sněhuláků
BŘEZEN
- divadelní představení v Městském domě – Nešťastný šafářův dvoreček
- Velikonoční salon ATLAS – výstavka na téma: Velikonoce, děti si vyrobily
přáníčka a ozdobily vajíčka
- zápis dětí do MŠ
- velikonoční dílničky - zdobení vajíček, první jarní květiny, symboly
velikonoc, tradice..
Od dubna začínáme opět chodit plavat, nevzdáme se ani krásných divadelních představení, výletů, školy v přírodě ….
Starý papír nebereme!
Všem, kteří nám pomáhají ve školce a všem co nosí dětem do školky různé
dárečky (pastelky, papíry, barvy, sladkosti apod. ..) – DĚKUJEME !!!
Za děti a celý kolektiv MŠ

Eva Vysloužilová
zástupce stat. orgánu MŠ Tučín

Country bál
Brooming Ranch Tučín vzniklý spojením dvou rodinných rančů z Tučína
(Korejzovi - Ranč Tučínská osma a Štěpaníkovi- Ranč u Zlaté krávy), si letos
vzal do parády country bál konaný dne 27. 2. 2010. Již 3. ročník této netradiční akce měl za úkol přítomné roztančit, pobavit a nasytit.
Začátek bálu patřil těm nejmenším - Divokým Růžím, které v rytmu country
dokonale zvládly zahájení. Ne jinak tomu bylo při ukázce Coloreda, které se
této akce účastní pravidelně. Všichni napjatě čekali jaké krokové variace si při
výuce již zmíněné Coloredo pro tento rok připraví a opravdu každý si vyzkoušel jak složité je udržet kroky v rytmu country. Jako další bod programu bylo
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010

vystoupení mistra
evropy Jesseho Michálka s partnerkou v ovládání koltů a práskání bičem
Jeho ukázky byly
pro všechny zážitkem, při některých
šlo o „ruce či nos“.
O půlnoční show se
postaraly tanečnice
Gracie Vlkoš se svým kankánem, který se stal opravdovým hřebem večera
a sklidil úspěch zvláště u mužů.
I přes menší účast se country bál vydařil, proto Brooming Ranch Tučín ve
spolupráci s JK Gracie Dřevohostice a Bost Ranch Oldřichov bude v této akci
pokračovat i příští rok. Pořadatelé děkují všem sponzorům a všem, kteří nám
jakkoliv vypomohli.
Tereza a Přemek Korejzovi

Noc s Andersenem
V pátek 26. 3. jsme se sešli v knihovně, abychom jsme zde strávili již 3. Noc
s Andersenem. Celkem 12 dětí se těšilo na přespání v naší knihovně. Nejprve
jsme si připravili pelíšky, a potom jsme četli z nové knihy Pavla Šruta – Lichožrouti, což jsou žrouti ponožek. Poté jsme se přesunuli ven na společnou hru.
Venku nám patřičně vytrávilo, takže jsme po návratu začali připravovat večeři. Po posilnění jsme si vyrobili jarní ptáčky barvičkami na sklo a odebrali se
zahrát si několik her do horních prostor obecního úřadu. Vše jsme zakončili
prskáním prskavek, poctou H. Ch. Andersenovi.
Před spaním jsme dočetli vybrané
kapitoly z knihy Lichožrouti. Někteří
jsme ulehli až někdy po půlnoci. Ráno
po probuzení jsme posnídali, uklidili
si pelíšky a s malými dárečky a pamětním listem mířili domů. Myslím
si, ale také doufám, že se dětem akce
líbila a přijdou příští rok zase.
Mgr. Marta Rychlíková
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Klub žen informuje

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 roce 2008 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 v tak zvaném rozpočtovém určení daní.
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 28. - 29. 5. 2010
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 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. Zkusme to, nemáme co ztratit.
Pro upřesnění jen dodávám, že média už nadělala zmatky a to ještě kampaň
ani nezačala. V nedávném vydání Deníku bylo uvedeno, že jsem kandidát za
KDU ČSL a že se ucházím o místo v Parlamentu ČR. Není to pravda. Nejsem
ani členem TOP 09 jen se snažíme v těchto volbách podporou TOP 09 prosadit snahu starostů o přízeň a lepší možnosti pro obce. Jsem stále nezávislý starosta a i přes mé výhrady k některým programovým prohlášením TOP 09 či
osobnostem je to naše jediná šance prosadit i názory starostů. I když program
vypadá tvrdý, ale je reálný a narůstání státní zadluženosti musí přestat už
právě kvůli našim dětem a dalším pokolením. Sliby ostatních stran vypadají
dobře a pěkně se poslouchají ale jsou právě na úkor růstu státního dluhu.
Děkuji
Řezníček Jiří

Dne 3. března 2010 pořádal Klub žen na Obecním úřadě v Tučíně setkání
u příležitosti „Mezinárodního dne žen“. Stalo se již tradicí přijít si popovídat
a zavzpomínat na staré časy a o tom, jak jde život. Ženy do svého kruhu
přivítaly dvě nové členky - paní Romanu Podmolíkovou a Šárku Prudilovou,
které posílily členskou základu. Mezi ženy také zavítal starosta obce pan Jiří
Řezníček, který po přivítání, poděkování za pomoc při akcích v obci a seznámení s probíhajícími a připravovanými akcemi v naší obci, předal každé ženě
kytičku. Pak následovala neformální debata a připravené malé pohoštění.
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Ženy z Klubu žen se také navzájem navštěvují a přejí si při příležitosti „kulatých narozenin“. Letos byly přát ke „kulatinám“ paní Ireně Hrdličkové,
která je známá jako pekařka tvarohových koláčků zejména na slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 nejprve Olomouckého kraje
a posléze na vyhlášení celostátní soutěže Vesnice roku 2009.
Poděkování patří ženám z Klubu žen, které se podílely na úklidu obou
autobusových zastávek v obci před Velikonočními svátky.
*P.S. Něco pro ty, kteří neví, co znamená Mezinárodnímu dni žen.*
M D Ž není komunistickým svátkem, jak si mnozí myslí, jen dostal takovou
„hloupou nálepku“. Poprvé se slavil *v roce 1908 v USA, *kde ženy demostrovaly za hlasovací, politická a ekonomická práva. Na mezinárodní konferenci
v Kodani pak bylo odva roky později rozhodnuto, že 8. březen bude Dnem žen.
Už o rok později, v roce 1911, se slavil v Německu, Rakousku, Dánsku a Švýcarsku, kde ženy požadovaly volební právo a konec diskriminace v zaměstnání. V roce 1975 byl Mezinárodní den žen uznán Organizací spojených národů.
Slaví se různě - třeba v Íránu snímají ženy demostrativně závoje, jinde se
konají různé přednášky a diskuse na téma postavení ženy ve společnosti, dále
se konají ﬁlmové festivaly ženských režisérek nebo se pořádají průvody po
místech, kde žily slavné ženy. Velkou pozornost ženským tématům věnují
8. března media i politici. U nás však byl tento svátek zrušen jako komunistický přežitek.
Ještě pár řádků ke dni 14. listopadu 2009, který patřil tradičnímu Setkání
seniorů. Imitátor Felixe Holcmana v podání pana Aloise Matouška z Mladé
Boleslavi zaslal v letošním roce všem přítomným seniorům tuto zdravici:
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010
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SLAVNÝ TUĆÍN CELÝ ZDRAVÍ, imitátor z Boleslavi . . .
Ať všem zdravím září víčka, ať jsou šťastni u Řezníčka.
A ať slavná obec roku, jde stále dál do útoku.
Kéž o ní dál, my to víme, ještě hodně uslyšíme.
Marie Staňková za Klub žen

Zprávičky ze školy v Želatovicích

výchovy na cvičišti v Přerově, zahájení výuky plavání, kterého se účastní žáci
3., 4. a 5. ročníku. Celá škola se také připravuje na pálení čarodějnic, které se
uskuteční 30. 4. a na ozdravný pobyt ve škole v přírodě. V letošním roce žáci
navštíví Jeseníky, kde prožijí týden na chatě Karlovka v obci Karlov. Po návratu jistě všichni napnou síly k zdárnému zakončení školního roku.
S blížícími se prázdninami a časem dovolených bych chtěl všem poděkovat
za poctivou školní práci, kolegyním za příkladné vedené žáků a Vám všem,
rodičům i ostatním přátelům školy za přízeň, kterou nám věnujete.

Základní škola Želatovice zahájila školní rok 2009/2010 v úterý 1. září s celkovým počtem 34 žáci. Starostové obcí Želatovice, Tučín a Podolí přivítali
v novém školním roce osm prvňáčků spolu se všemi žáky školy. Po společném
setkání se rozešli žáci s rodiči do tříd, kde byli seznámeni s tím, co je v novém školním roce čeká. Zároveň si mohli prohlédnout, co se udělalo nového
pro zlepšení pracovního prostředí žáků. V průběhu hlavních prázdnin došlo
k výměně všech oken a těles topení. Akci realizovala Obce Želatovice díky
zajištění poměrné části nákladů z dotací POV Olomouckého kraje.
Všichni žáci se hned od prvních školních dnů vrhli do zdolávání nového učiva. V rámci přírodovědného učiva se vydali na návštěvu Jezdecké stáje Evy
Bayerové do Prus, kde si na cvičišti mohli vyzkoušet jízdu na koni či svézt se
v koňském potahu. V říjnu se zase zúčastnili teoretické části dopravní výchovy na SVČ ATLAS a BIOS v Přerově.
V průběhu uplynulé části školního roku se žáci připravovali na veřejná vystoupení, kde předvedli své pěvecké a recitační dovednosti na vítání občánků v obcích, na setkání seniorů a besídkách pro rodiče. V lednu uspořádala
škola zájezd do Městského divadla Zlín na „Policejní pohádku“, kterou
zhlédli také žáci mateřských škol z Želatovic a Tučína.
V únoru proběhl zápis
žáků do 1. ročníku,
kdy bylo zapsáno osm
žáků. Ve školním roce 2010/2011 by tedy
mělo navštěvovat školu opět 34 žáků, když
letos osm páťáků přejde do Přerova.
V průběhu jarních měsíců čeká žáky praktickká část dopravní
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010

Mgr. Rudolf Vybíral, ř.š.
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Evropské klání obcí z 11 národů
Již dříve jsme Vás informovali o účasti naší obce Tučín jako vítěze Vesnice
roku 2009 České republiky v evropské soutěži. V lednu byly zaslány prezentační materiály s fotodokumentací z obce společně s přihláškou do Evropské
soutěže a nyní už je rozběhnuté celé klání pod názvem: „Evropská cena obnovy vesnice 2010“. Pro každý rok této soutěže je vyhlašováno motto. To letošní
je pro nás v přeneseném slova smyslu důležité, neboť pro naši obec je důležitá
„Nová energie“ v lidech. A to ať nově narozených či seniorech. Každý má
svou energii a přenos zkušeností starších na mladé je obrovsky využitelný
potenciál síly. Nehledejme jen novou energii ve větrných elektrárnách a solárních zdrojích, pro které není náš kraj nejideálnější i z pozice nadregionálních plánů a geograﬁcké polohy, ale v každodenním společném životě, soužití, schopnosti si vytvářet podmínky pro udržení tradic, vytváření nových
a v soudržnosti a ochoty udělat něco pro druhého nebo pro obec. To je energie,
která má budoucnost pro život na venkově a tedy i život v našem Tučíně.
A teď něco na seznámení se soutěží jak se o ní píše a mluví:
Evropská cena obnovy vesnice 2010:
Evropské vesnice zachvátila soutěžní horečka!
Evropská cena obnovy vesnice 2010 s 30 účastníky 11 národností vstupuje do 1. kola – přehlídky nejlepších evropských projektů rozvoje venkova
a obnovy vesnice – Motto 2010: „Nová energie pro silnou spolupráci“
„Soutěž o 11. Evropskou cenu obnovy vesnice je vedena snahou o zviditelnění
a ocenění příkladných aktivit a iniciativ k udržitelnému posílení životaschopnosti venkova,“ vysvětlil předseda poroty Evropské pracovní společnosti pro
rozvoj venkova a obnovu vesnice, ředitel Charles Konnen (Lucembursko),
u příležitosti prvního hodnotícího zasedání v březnu 2010 v Donnerskirchenu (Hradsko, Rakousko). Motto soutěže přitom upřednostňuje zejména ty
vesnice a obce, které se s novou energií – v doslovném i přeneseném slova
smyslu – pouštějí do práce, aby výrazně posílily ekonomickou sílu, ekologickou kvalitu a sociální soudržnost.
Pořadatelem soutěže, která probíhá od roku 1990 ve dvouletém cyklu,
je Evropská pracovní společnost rozvoje venkova a obnovy vesnice. Kromě
„Evropské ceny obnovy vesnice“ uděluje i ocenění za „Vynikající komplexní rozvojové projekty“ a za „Mimořádné výkony ve jedné nebo více oblastech obnovy vesnice.“ Nositele ocenění hodnotí mezinárodní porota soutěže
v rámci dvou zasedání a návštěvy všech zúčastněných obcí. Rozhodnutí padne
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na začátku července 2010 a slavnostní předávání cen proběhne 24. září 2010
v Sand in Taufers (Jižní Tyrolsko, Itálie), vítězné obci roku 2008.
Hodnoceny budou vedle vzhledu zejména vnitřní kvality vesnic a obcí,
tedy aktivity ve smyslu hospodářského rozvoje přizpůsobeného dané lokalitě, výstavby moderních sociálních zařízení, architektury, osídlení, ekologie
a energetických zdrojů jakož i kulturních iniciativ a vzdělávání. Zvítězit mohou pouze ti účastníci, kteří se prokáží udržitelnými, provázanými a komplexními koncepty, jejímiž nositeli jsou místní obyvatelé, koncepty, jež jsou
zapojené do regionální spolupráce a vyhovují mottu soutěže,“ říká jednatelka
společnosti Theres Friewald-Hofbauer.
Informace: Theres Friewald-Hofbauer, ++43/1/533 84 01, e-mail: friewald@landentwicklung.org
Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung, A-1010 Wien, Bartensteingasse 4/16;
Tel.: +43 1 533 84 01; E-Mail: friewald@landentwicklung.org; www.landentwicklung.org
ZVR-Zahl: 967401264

Představujeme členy mezinárodní hodnotící komise,
která zavítá do Tučína
Členové poroty – Skupina D
Architektka DI Isabel Strehle
Mnichov, Bavorsko, Německo
 1979 narozena v Mnichově
 1998 maturita na Gymnáziu Thomase Manna v Mnichově
 1998–2004 studium architektury na Technické univerzitě v Mnichově
a na ETSA v Madridu
 2004 diplom z architektury Technická univerzita v Mnichově u Prof.
Víctor López Cotelo | Prof. Matthias Reichenbach-Klinke
 1998–2004 stipendistka Studijní nadace německého národa
 2003 Nachlux 2003 | 2. cena
 2005 Cena Hanse Döllgasta
 2005 Vysokoškolská cena města Mnichova
 2004–2005 zaměstnaná u cruz y ortiz arquitectos | Sevilla, Spanien
 2006–2008 zaměstnaná u Silvia Kistler Rudolf Vogt Architekten | Biel, Schweiz
 2008 vědecká asistentka na katedře Venkovský prostor Plánování a stavby
ve venkovském prostoru u Prof. Matthias Reichenbach-Klinke, Architektonická fakulta, Technická univerzita Mnichov
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 od 2009 nezávislá architekta
 2008 pozorovatelka v soutěži o Evropskou cenu obnovy vesnice a od 2009
členka poroty
Ministerský rada DI Josef Attenberger
Bavorsko, Německo
 narozen 3. září 1946
 studium geodézie 1968 – 1972,
 2. státní zkoušky 1975;
 1975 –1981 předseda Společnosti účastníků pozemkové úpravy a obnovy
vesnice; následně různé úkoly v oboru Venkovský rozvoj na Ředitelství
pro venkovský rozvoj v Mnichově a na Bavorském státním ministerstvu
pro výživu, zemědělství a lesnictví;
 1992 referent pro Pozemkový rozvoj a úpravu krajiny,
 od 2001 referent pro Financování a výstavbu na Oddělení venkovského rozvoje Bavorského státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví;
 rovněž od 1992 jednatel společnosti Bavorská akademie vesnického prostoru.
 spoluautor dálkového studijního kurzu Rozvoj vesnice Německého
institutu dálkových studií na Universitě Tübingen.
 od 1998 člen Oﬁciální rady, popř. Valné hromady Evropské pracovní
společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice a člen komise v soutěži
o Evropskou cenu obnovy vesnice.
Dr. phil. Carlo Lejeune, Historiker
Německojazyčné společenství, Belgie
Carlo Lejeune (*1963) vyrůstal v belgickém Eifelu. Od r. 1981 studoval
dějiny a sociologii na univerzitách Louvain-la-Neuve, Bonn a Kolín. Diplomovou práci na téma „Německo-belgické kulturní vztahy 1920-1980. Cesty
k evropské integraci?“ obhájil na Univerzitě Trier.
Praxi absolvoval jako ekonomický novinář pro Handelsblatt v Düsseldorfu, kde následně působil jako redaktor v politické redakci.
1993 se na vlastní přání vrátil do belgického Eifelu. Tam vyučoval na Biskupské škole a od r. 2009 je docentem na Autonomní vysoké škole Německojazyčné společenství v Eupen. Současně pracuje na částečný úvazek jako
publicista. Kromě četných článků v mezinárodních časopisech o podrobných
aspektech německo-belgických vztahů ve 20. století se od počátku 90. let
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20. století zaměřuje na regionální dějiny a dějiny každodenního života.
Doposud vydal asi 15 knih.
V roce 2002 provedl z pověření vlády Německojazyčné společenství studii
k rozvoji belgického Eifelu, která vyšla pod názvem „Budoucnost spočívá ve
venkovském prostoru. Příležitosti pro vesnice belgického Eifelu“.
V roce 2003 organizoval z pověření vlády nově založenou vesnickou
soutěž „Naše vesnice má mít budoucnost“, kterou od r. 2005 doprovází jako
odborný poradce. Od r. 2003 je členem poroty v soutěži o Evropskou cenu
obnovy vesnice.
Na svém prvním hodnotícím zasedání v březnu 2010 v Donnerskirchenu
měla mezinárodní porota soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice 2010
příležitost důkladně probrat podklady 30 účastníků soutěže a mohla obecně
konstatovat velmi vysokou úroveň. Aby si porota mohla udělat obraz také
o stavu aktivit rozvoje venkova a obnovy vesnice přímo na místě a získala
odpovědi na případné dotazy, navštíví skupiny porotců v příštích týdnech
jednotlivá místa, popř. jednotlivé obce, popř. jednotlivé kraje, které se do
„Evropské ceny obnovy vesnice“ přihlásily.
Komise přijede do Tučína v pondělí v 18 hodin. Před návštěvou Tučína
budou hodnotit obec Zdzieszowice v Polsku. V pondělí se komise ubytuje,
navečeří, možná využije večera k seznámení se s kulturou obce a pak hajdy na
kutě. Samotné hodnocení proběhne při prezentaci v úterý od 8:00 do 12 :00
hodin.Prezentace proběhne obdobně jako při Hodnocení celostátní soutěže
Vesnice roku 2009 se zástupci spolků, dětí mládeže na obecním úřadě
a projížďkou Tučolínem po obci. Po ukončení opět odjede dál hodnotit obec
Lidečko vítěze z roku 2008 a Slovenskou obec Dobrá Niva. Své hodnocení
ukončí v obci Prellenkirchen (Dolní Rakousko, Rakousko). Pak se sjedou
s ostatními týmy hodnotících komisí v Mnichově, kde budou rozhodovat
o umístnění.
Věřím, že opět občané Tučína pomohou důstojně prezentovat obec Tučín,
ale také region, kraj a vlastně celou Českou republiku svým přístupem a snahou o pěkný vzhled svých předzahrádek, domků vstřícným jednáním a nebudou se bát třeba i přivítat zahraniční hosty, nebo jim jen srdečně zamávat
při prezentaci projížďkou Tučolínem. Chceme opět ukázat, jak se dokážete
pečlivě postarat o okolí svých domků ve snaze zpříjemnit si své životní prostředí a zároveň poct tak obci při údržbě veřejných ploch.
Nebojte se ukázat na návsi ať komise i ostatní vidí že dokážeme na vesnici žít.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 24/2010

/30

/31

Dovolte mi, abych Vás již dnes informoval, že udílení Evropských cen obnovy vesnice proběhne 24. září 2010 v Sand v Taufers, Jižní Tyrolsko, Itálie.
Kromě slavnostního udílení cen bude pro účastníky včetně našich spoluobčanů od 23. do 25. září připraven nejen bohatý program tvořený workshopy,
exkurzemi, kulturními a kulinářskými setkáními, ale akce Vám současně
poskytne příležitost ke komunikaci a výměně zkušeností.
A kdo je hlavním organizátorem evropské soutěže?
Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice
Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice byla
založena v roce 1988 jako základna Ekosociálního fóra Rakouska. Od února
2007 existuje jako samostatný spolek a vystupuje jako nebyrokratické spojení
zástupců vlád, vědců, odborníků v oblasti obnovy vesnice a postupně i komunálních politiků a reprezentantů nevládních organizací.

otázkách života obce. Vedle mezinárodních kongresů, odborných zasedání,
diskusních fór, četných publikací a pravidelných exkurzí je zejména třeba
uvést Evropskou cenu obnovy vesnice pořádanou ve dvouletém intervalu.

Struktura organizace
Evropská pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice je spolek
se sídlem ve Vídni. Předsedou je dolnorakouský hejtman Erwin Pröll, zastupujícími předsedy jsou Ivona Cimermanová (Slovensko), Charles Konnen
(Lucembursko) a Ryszard Wilczynski (Opole, Polsko). Vedením společnosti
je pověřena Theres Friewald-Hofbauer. Členství v Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice obnáší placení členského příspěvku, jehož výše se odvíjí od hospodářské výkonnosti a počtu obyvatel dané
země. Žádost o členství nemá předepsanou formu a lze ji podat kdykoliv.

Členské výhody

Cíle a aktivity
Hlavním cílem je vytvořit efektivní síť občanů a multiplikátorů (osobností,
které svou pozicí na veřejnosti napomáhají k šíření informací, názorů apod.
– např. novináři, politici, vědci, učitelé atd.), která napomáhá:
• sbírat, třídit a hodnotit vědomosti, dovednosti a mimořádné výsledky
v oblasti udržitelného vesnického a regionálního rozvoje
podporovat
výměnu zkušeností a setkávání jak na vertikální úrovni mezi
•
osobami oprávněnými rozhodovat, multiplikátory a občany, tak i na horizontální úrovni mezi evropským státy, zeměmi, regiony, obcemi a vesnicemi
• rozvíjet meziregionální a mezistátní aktivity obyvatel za účelem zvýšení
kvality života na venkově
• zvyšovat motivaci venkovského obyvatelstva zapojovat se do rozhodovacích
procesů a jeho angažovanost do spoluvytváření vlastního životního prostoru
• posilovat sebereﬂexi venkovského obyvatelstva a jeho identitu jako místně
zakořeněných Evropanů se společnými hodnotami a společnou historií
• prosazovat vnímání celospolečenského významu venkova a přání jeho
obyvatelstva prostřednictvím medií a politiky, a tak
• posilovat pozici venkova v Evropě jako konkurenceschopného místa pro
život, zábavu a hospodářství.
Odtud vychází celá řada aktivit v různých evropských regionech, jejichž
těžiště spočívá na ekologických, ekonomických, sociologických a kulturních
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Členství v Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice přináší:
 Výměna zkušeností: Soutěž o Evropskou cenu obnovy vesnice, která se koná
každé dva roky a členské země se jí mohou účastnit za výrazně snížený poplatek, ale i zasedání Oﬁciální rady, pracovní setkání a nejrůznější akce, které
členové společnosti organizují, umožňují přístup ke zkušenostem ostatních,
vytváření mezinárodních partnerství a předávání vlastních znalostí a zkušeností.
Rozvoj venkova a obnova vesnice se téměř celoevropsky rozvinuly v širokou občanskou aktivitu a zároveň se etablovaly jako politický faktor. Svým
dílem k tomu přispěly různorodé a četné aktivity Evropské společnosti pro
rozvoj venkova a obnovu vesnice.
V Tučíně si občané vyrábí keramickou plastiku.
Již třetím rokem proběhl v obci Tučín keramický kurz pro zájemce z řad
občanů. V uplynulých dvou letech byl podpořen spoluﬁnancováním z příspěvku Olomouckého kraje. V letošním roce proběhl kurz pod vedením
keramičky Ing. Miroslavy Vejmolové jen z vlastních zdrojů. V rámci kurzu
se účastníci seznámí s postupem zpracování keramické hlíny, naučí se základním technikám při práci s keramickou hmotou, jako je stavění z plátů,
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modelování z volné ruky a tvorba dutých tvarů z váleků a kuliček, dále pak
základní techniky zdobení, jako je patinování nanášení engob –barevných
hlín a glazování. Zvádnou tak postupnou vlastní výrobou od nejjednodušších
výrobků až po krásné konvice, svícny hrníčky.
V letošním roce se realizuje nápad vytvoření vlastní obecní plastiky z keramických kachlí, které si sami občané, děti, mládež i dospělí vyrobí s tématikou z života v obci. Nejmenší děti si vytvořili třeba jen otisk nožičky či ručky.
Již podruhé přišli občané a vytvářeli své náměty na kachle různých námětů,
z kterých bude po vypálení vyskládaná reliéfní plastika s názvem „Vesnice
roku 2009“. Tato plastika bude společným dílem, které bude natrvalo umístněné v obci jako výzdoba a vzpomínka na velký úspěch, kterého občané Tučína dosáhly získáním titulu Vesnice roku 2009 v rámci celé České republiky.
Na kachlích se objeví náměty z historie i současnosti obce.

Na závěr
Chtěl bych poděkovat všem lidem a sponzorům, kteří přispěli k zabezpečení kulturních akcí v obci a také těm, kteří pomohli při úklidu sněhu před
svými domy, všem, kteří udržují své okolí a není jim lhostejné, jak obec vypadá. Děkuji.
Doufám, že i v letošním roce společně budeme pokračovat na rozvoji
a upravenosti Tučína a okolí. Společně dokážeme víc. Věřím, že budeme důstojně prezentovat před komisí a před návštěvníky, a že Vaše každodenní práce kolem domečků bude tím potěšením pro pohled při procházce obcí. Stále
platí, že rádi přijímáme Vaše nápady a názory na jakékoli zlepšení či úpravy
v obci. Nebojte se přijít a vyslovit svůj názor či nápad.
Řezníček Jiří
Starosta obce
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