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Vážení spoluobčané,
číslo zpráviček č. 25, které se Vám právě dostalo do rukou, je trochu odlišné od
předcházejících vydání. Časové pásmo není za čtvrt roku, jak bylo zvykem, ale
tentokrát za celého ¾ roku. Tento posun vydání byl způsoben nedostatkem času
pro přípravu a vydání výtisku. Snad také pro velké vytížení nedodaly ani jednotlivé spolky patřičné články k akcím, které organizovaly v průběhu roku a tak
bude toto vydání jen stručným zpětným informačním přehledem o dění v obci.
Další zprávičky z Tučína již budou vycházet, tak jak jste byli zvyklí jedenkrát za
3 měsíce. Doufejme, že i ostatní spolky se budou snažit ukázat na svou činnost
alespoň skromnými příspěvky včetně fotograﬁí.

Z činnosti obce:

•

5. 4. Pondělí velikonoční – po obci se proháněli kluci s tatarama a snažili
se vykoledovat co nejvíce vajíček či jiných sladkostí. Podle hospodyněk
je však koledníků čím dál míň. Tak buď se jim nechce od počítačů, nebo
nemají rádi vajíčka. Víme však všichni moc dobře, že to není jen o vajíčkách.
• 9. 4. se účastnil starosta obce celostátního sněmu starostů v Praze
• 10. 4. tento den patřil sběru železného šrotu. Hasiči
z Tučína objeli obec a posbírali od občanů připravené
staré železo. Kde bylo potřeba, pomohli i s vynešením
z domu.
• 16. - 17. 4. v těchto dnech
uspořádal Dámský klub Jarní
výstavu, tentokrát s názvem
„Z půdiček našich babiček“.
Sešlo se spoustu krásných,
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starých věcí, na které mladší generace jen s údivem hleděla, že to vůbec mohlo fungovat. Byla to pěkná podívaná a vzpomínka do historie, na kterou se
přijelo podívat spoustu lidí z širokého okolí. Je škoda, že ne všichni místní se
přijdou podívat na krásné výstavy, co děvčata pořádají. I návštěvnost je jejich
odměna za odvedenou práci.
• 20. 4. se přijeli podívat do Tučína starostové a pracovníci z obcí Litovelska.
Projížďka Tučolínem, prezentace a promítnutí videoklipu o Tučíně včetně
malého občerstvení se přítomným moc líbilo a odjížděli spokojeni na další
exkurzi.
• 23. 4. pořádala obec Tučín zájezd do Moravského divadla Olomouc na
operetku My fair Lady. Divadlo trošku podražilo vstupné, ale i přes tuto nepříjemnost se autobus zaplnil a občané shlédli pěkné představení. Opět velký
kulturní zážitek.
• 24. 4. byly v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na velký domovní
odpad. Jelikož byly plné krátce po přistavení byly po vysypání přistaveny znovu.
• 29. 4. organizoval Olomoucký kraj setkání Mikroregionů Olomouckého
kraje. Setkání se konalo v budově obecního úřadu v Tučíně. Zástupci mikroregionů se seznámili s našim regionem a realizovanými projekty na našem
území.
• 30. 4. provedla ﬁrma
NEPO Nedvěd montáž nových herních prvků na hřiště v zahradě Mateřské školy
v Tučíně a na dětském hřišti
Na Rybníčku. Herní prvky
byly spoluﬁnancovány z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
• 1. 5. zorganizovali Nadšenci stavění májky. Nejprve se muselo opět dojet do Pavlovického lesa na májku, kterou nám každým rokem věnuje Obec Pavlovice u Přerova. Pak následovalo vyhloubení
díry, oloupání kmene, nazdobení a hlavní bod vztyčení májky. U vztyčování
pomáhala i technika Leoše Zdráhala neboť kmen je rok od roku delší
a zvedání bez techniky by bylo hodně náročné, možná i nebezpečné a hlavně
by bylo potřeba více lidí. Na zahazování díry hlínou a dusání se podíleli
i mladí zahrádkáři Radim se Zbyňkem. Nejnebezpečnější práci ve výškách
s lanem opět zvládl jak mrštná opice Jirka Sehnalík starší. Na odpoledne
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pak bylo na základě požadavků
z předcházejících let domluveno posezení u ohně s kytarou.
Oheň, kytara, špekáčky i pivo
bylo, ale velmi malá účast ostatních lidí akci po hodince rozpustila.
• 8. 5. se do obce sjelo spoustu lidí, kteří mají rádi pěknou
muziku a písničky v rytmu
country, trampské, folku nebo
bluegrassu. Již tradičně byl pořádán Festival Tučínský špekáček, na který dorazilo 6 skupin
včetně dvou dětských tanečních
skupin a dvou dospělých tanečníc skupin country. Počasí přálo a tak opět byla velmi dobrá
nálada podpořená občerstením
o které se starali Nadšenci a masové speciality od Bruming
Ranche Přemka a Petra. Po
odehrání všech skupin byl večer
zahájen country bál. Ani drobný déšť n odradil tanečníky od dobré taneční
nálady a poslechu pěkných písniček v rytmu country. Viz článek
• 13. 5. ráno ve 4:20 hodin navštívila uzavřený areál koupaliště skupinka mladíků z Dřevohostic a Hradčan a nemilosrdně zničili těžkou práci Nadšenců
a pokáceli májku. Přes plot pak odtáhli vrch májky včetně věnce do auta
a odjeli. Zůstal po nich pouze metrový pahýl trčící ze země, pokácený kmen,
poškozený plot a mašličky společně se smrkovými větvičkami, které trousili
při odjezdu směrem na Pavlovice. Díky včasného upozornění všímavých občanů se podařilo záškodníky odhalit. Po upozornění na nevhodné chování
včetně vniknutí do uzamčeného soukromého areálu skupinka dojela za starostou obce na vysvětlení či omluvu a vrátila vrch májky na koupaliště včetně
věnce. Májky si dříve vzájemně obce kradli, ale byly u toho pravidla. Krást si
májky mohly obce, které měly májky postavené na veřejných prostranstvích
a kradly se jen 2 dny před kácením a byly hlídané. Pak to byla ostuda pro
hlídače, když neuhlídali. Není žádné hrdinství přijet, pokácet nehlídanou
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

/4

/5

májku, vlézt přes plot do uzavřeného areálu a pak ještě uvažovat o výkupném
v podobě ﬂašky či bečky piva. Některé obce v okolí dokonce staví májku ráno
a odpoledne ji kácí, aby ji tito záškodníci nepokáceli dřív. Ale má pak taková
májka ten správný význam a tradici?
• 15. 5. uspořádal klub šipek Tučňáci Tučín sportovní turnaj v šipkách.
V budově obecního úřadu se zápolilo o nejlepšího šipkaře okolí. Vítězem
se stal Dolínek Michal z Přerova. V soutěži dvojic vyhrála dvojice Vyoral
-Štěpaník T. před Dolínkem s Martinem Lukášem.
• 15. 5. tentýž den organizoval Mikroregion Pobečví cyklovýlet se zakončením soutěžemi na kolech v Prosenicích. Z Tučína tentokrát reprezentovalo družstvo ve složení Řezníček, Novák a kluci Voženílkovi Filip a Tomáš.
Po zdárném občerstvení klobáskou z udírny a usilovném snažení v netradičních cyklo disciplínách obsadilo družstvo z Tučína 3. místo za družstvem složeného z Radvanic a Radslavic
a družstvem z Prosenic které se
stalo vítězem klání. Kluci Voženílkovi byli oceněni zvláštní cenou jako nejmladší účastníci
cyklovýletu. Doufáme že v roce
2011 opět pojedou.
• 17. 5. byl vyhlášen ve 23:15 hodin požární poplach na výjezd hasičů. Tentokrát nebyl ten zlý živel oheň, ale voda. Hasiči s kterými vyjel na pomoc
i starosta obce, odjeli do Přerova plnit pytle pískem, z kterých se stavěli povodňové zátarasy u rozlívající se řeky Bečvy. Návrat na základnu do Tučína
byl kolem 4:00 hodiny
• 22. 5. od rána bylo slunečné počasí a Nadšenci připravovali areál na akci
Kácení máje, která se měla tento den konat v odpoledních hodinách. Kolem 10:30 hodin se však přehnala nad Tučínem silná bouřka doprovázená
silným deštěm a značnou průtrží, která způsobila vylití hlubokých příkopů
kolem cesty, zaplavení návsi a voda od Hranice začala vyplavovat zahrady
kolem cesty od Jurečkového nahoru. Starosta obce monitoroval situaci a pak
telefonicky svolal hasiče. Bylo potřeba uvolnit ucpaný příkop za Popelkovým
a zavřít bránu od zahrady, která sváděla vodu do zahrad. V odpoledních
hodinách pak hasiči čerpaly vodu ze sklepů rodinných domů zaplavených
vodou. Kácení máje bylo tento den zrušeno a přeloženo na jiný termín.
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•

25. 5. byly vysázeny 3 břízy na návsi Na Rybníčku jako náhrada za 3 staré,
které musely být pokáceny z důvodu praskání kmenů a kořenů. Stromy byly
pořízeny z dotace MMR.
• 25. 5. bylo provedeno vyčištění
svodných příkopů vybagrováním od
naplaveného bláta a byla provedena oprava propustků za Vilémovým,
aby v případě dalších přívalů nedošlo k zaplavení zahrad a obce.
• 28. - 29. 5. proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky.
• 30. 5. Odjel celý autobus hasičů
z Tučína včetně starosty a místostarostky obce do Polska na závody hasičů, které byly organizovány v rámci přezhraniční spolupráce s Gminou Prószków. I přes trochu jiný způsob nasávání vody do čerpadel
zvládly obě družstva
disciplíny na výbornou. Děvčata vyhrála
ve své kategorii a první místo vybojovalo
i družstvo mužů. Burgmistr (starostka) Prószkowa předala na památku spolupráce a
partnerství obou obcí
starostovi Jiřímu Řezníčkovi sošku svatého
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Floriana, která je nyní umístněna ve vitríně ve vestibulu na obecním úřadě
v Tučíně.
• 5. 6. patřil dětem. Rodiče s dětmi společně s hasiči připravili spoustu soutěží, které děti plnily u pohádkových bytostí na jednotlivých stanovištích procházky kolem návsi. Dětský den byl zpestřený ukázkou motorek a čtyřkolek,
ukázkou zásahu hasičů z Tučína a zásah hasičů u autonehody včetně vyproštění zraněné osoby. Tuto ukázku předvedli hasiči z Radslavic. Po ukázkách
zazpívala Romana Podmolíková. Na vyřádění a vybití energie dětí pak obec
zajistila skákací hrad se skluzavkou.

prohlídky muzea. Komise
tak měla možnost zhlédnout Tučín z věže přerovského zámku. Ve večerních hodinách zástupci
Tučína zavezli zahraniční
návštěvu na ubytování
do hotelu Na Jižní v Přerově.
• 8. 6. ráno v 8 hodin
přijela komise z noclehu
do Tučína tentokrát již
hodnotit. V průběhu 4 hodin se zástupci spolků
společně se zástupci obce snažili prezentovat život v Tučíně. Nechyběla ani
jízda Tučolínem a návštěva keramické dílny na dvorku paní Vaculíkové. Vše
bylo tlumočeno do německého jazyka prostřednictvím tlumočnice Terezy
Slaměníkové. Komisi zaujala již bohatá výstavka z činnosti spolků, ukázka
tanců Divokých růží a sportovně s úsměvem se poprali i s pazle (skládankou)
znaku obce Tučín, které měli za úkol poskládat v knihovně. Velkou pozornost
věnovali i prohlídce výroby peletek u Víti Benešového a ukázky zásahu požáru SDH. Po celou dobu prezentace byli přítomni zástupci médií a pozvaní

•

7. 6. nastal dlouho očekávaný den. V odpoledních hodinách přijela do
Tučína Evropská hodnotitelská komise. Tři členové mezinárodní komise:
Architektka DI Isabel Strehle Mnichov, Bavorsko, Německo
Ministerský rada DI Josef Attenberger, Bavorsko, Německo
Dr. phil. Carlo Lejeune, Historiker Německojazyčné společenství, Belgie
přijeli hodnotit obec Tučín v soutěži Evropská cena obnovy vesnice. Po přivítání na obecním úřadě v Tučíně se komise společně se starostou Jiřím Řezníčkem a místostarostou Ing. Janou Slaměníkovou za doprovodu tlumočnice
Mgr. Terezy Slaměníkové přesunuli do Přerova do Městského domu, kde se
všichni setkali a společně povečeřeli s primátorem města Přerova Ing. Jiřím
Lajtochem a vedoucí kanceláře primátora paní Novotnou. Po příjemné
debatě všichni přešli na horní náměstí a navštívili přerovský zámek včetně
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hosté. Na rozloučenou všichni zazpívali Tučínskou písničku jejíž slova
v němčině byla ukazována na plátně. Po rozloučení komise odjela do Lidečka
hodnotit další soutěžící obec.
• 11. 6. přijela do obce návštěva z Litomyšle. Celý autobus starostů a staros
tek opět zhlédl Tučín z jedoucího Tučolína a při prezentaci na obecním úřadě.
• 12. 6. proběhla na hřišti v Tučíně soutěž SDH v požárním útoku a tajné
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disciplíně o pohár starosty obce Tučín. Soutěžili divky i muži. Po těžkých
bojích zůstal pohár v Tučíně.
• 13. 6. v odpoledních hodinách probíhalo v areálu koupaliště odložené kácení máje. Nevím, zda pozdní datum kácení nebo nezájem způsobil, malý
zájem návštěvníků. Připravený program by si zasloužil více občanů v hledišti,
ale i tak si přítomní přišli na své. Nejdříve scénka Nadšenců s názvem Krakonošské pohádky a kurz němčiny Alles gutte jako příprava na cestu do Evropy v podání lektorek Inky a Mirky pobavila děti i dospělé. Jako bonus pak
vystoupila skupina Tučínští šlapeťáci. Po pokácení májky začala hrát k tanci
a poslechu živá hudba. Doufejme, že příště se přijde pobavit a podpořit aktéry více návštěvníků.
• 19. 6. se účastnilo družstvo z Tučína Her bez hranic Mikroregionu Pobečví, které organizoval a hostil loňský vítěz obec Buk. Za přítomnosti i družstva
z Polska vyhrálo družstvo Sobíšek.
• 24. 6. v 18 hodin proběhla na obecním úřadě přednáška na téma Poselství
z Tučína, kterou si připravili studenti ﬁlmové školy Praha.
• 24. 7. proběhlo v rámci hodů sportovní klání na hřišti v Tučíně. Nejdříve se soutěžilo v metané, kterou připravila Hanka Pavlíčková. Celkem šest
tříčlenných družstev se seznámilo s pravidly a za asistence Zdenka Pavlíčka
se rozjely bodované hody. Nejlépe si vedlo družstvo ve složení Novák Zdenek, Korejz Vojta a Řezníček Jiří. Druhé místo obsadilo družstvo ve složení
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Bubeníkovi + Oťa Jurečka a na třetí
příčce družstvo Dundálek Michal,
Sehnalík Jiří a Raška Laďa. Po metané
se na víceúčelovém hřišti odehrál
i souboj v malé kopané. I přes nepřízeň počasí se pobavilo i občerstvilo
dost přihlížejících návštěvníků.
• 25. 7. tradiční hodová neděle zahájena vyhráváním Aničkám a sponzorům. Hodová mše byla odsloužena
Arturem Gorkou a pak se již rozjela
hodová veselice včetně pouťových
atrakcí. Pořadatelé SDH Tučín zajistili živou hudbu k tanci a poslechu. O proZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

jížďku Tučolínem po obci byl
velký zájem a vagonek byl neustále plný. Dobrá nálada panovala až do ranních hodin.
• 14. 8. uspořádali Nadšenci oblíbené Táboření na
koupališti pro děti. Akci podpořilo pěkné počasí i když
večerní bouřka prověřila statečnost i těch nejmenších předškolních táborníků. Vše dopadlo výborně
a i nejmenší Adélka Pospíšilová a Sabinka Korejzová vydržely ve stanu
celou noc bez maminky i za hřmění hromů a klepání deště na plachtu stanu.
Více článek.
• 21. 8. v odpoledních hodinách začala na hřišti v Tučíně Western schow,
kterou pořádal místní Brooming ranch. Více článek
• 27. 8. prezentoval obec
Tučín starosta obce na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích. Na stánku společně s MAS Záhoří Bečva se
představil i Tučín. Velký zájem návštěvníků byl o propagační materiály obce.
• 28. 8. uspořádali rodiče
s dětmi společně s hasiči konec prázdnin s lampionovým
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průvodem po obci. Po setmění
prošli děti s rodiči i ostatní účastníci Tučín s rozsvícenými lampiony pod dohledem hasičů. Rozjasněné oči dětí byly odměnou za
pěknou akci.
• V září nastoupila na obecní
úřad stavební ﬁrma, která dělala interiérové úpravy zateplení stropů,
výměny svítidel a ozvučení sálů
Úpravy byly spoluﬁnancovány
z dotace MMR.
• 14. 9. projevila Česká televize
natáčet v obci Tučín Vesnici roku
2009 pořad Otázky Václava Moravce, které se měly zabývat předvolebním speciálem z malé obce
a jejich ﬁnancování. jelikož byly
všechny prostory obecního úřadu
v rekonstrukci, dohodli jsme se
z obcí Pavlovice u Přerova, že se
bude vysílat od sousedů. Přímého přenosu se zúčastnil v debatě Václava Moravce starosta obce Tučín Jiří
Řezníček, starosta obce Vlastimil Bia z Pavlovic, náměstek ministra ﬁnancí
a ostatní hosté. V hledišti usedli i občané Tučína společně s ostatními posluchači tohoto pořadu.
• 16. 9. přijel do obce autobus svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko. Opět
další prezentace a Tučolíno v akci.
• 18. 9.se do obce přijeli podívat knihovníci z venkovských knihoven podívat se na Vesnici roku 2009. Jelikož na obecním úřadě řádíla stavební ﬁrma,
proběhla prezentace pod párty stanem na koupališti. Ani knihovnice nepřišly
o projížďku Tučolinem.
• 18. 9. ihned po ukázce obce knihovníkům vyjela skupina příznivců kol na
cyklovýlet s Tučňáky. Trasa byla opět vedena kolem občerstvovací zastávky
u Huberta v Paršovském lese až do Teplic nad Bečvou. Celou cestu i zpět
kolem Bečvy zvládl i nejstarší účastník tohoto cyklovýletu Antonín Hrdlička
z Tučína. Závěr s odměnami, pro děti medaile, a občerstvení v pohostinství
Na Rybníčku byla pěkná tečka za sportovním dnem.
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•

22. - 25. 9. odjeli zástupci obce Tučín do Italie na vyhlášení soutěže
Evropské ceny obnovy vesnice do městečka Sand in Taufers. Více článek
• 24. - 25 - 9. Organizovala MAS Záhoří Bečva odbornou exkurzi do Gminy
Prószkow v Polsku. Za Tučín se zúčastnili 2 zástupci z řad seniorů.
• 4. 10. provedli pracovníci krajského úřadu Olomouc kontrolní audit
hospodaření obce Tučín. Audit proběhl bez závad a nedostatků.
• 6. 10. na pozvání obce Pavlovice u Přerova provedl starosta obce besedu v knihovně
na téma Vesnice roku a Italie
2010.
• 8. 10. se sešli zástupci spolků se zastupiteli a starostou
obce na společném setkání na
obecním úřadě. Po poděkování starosty spolkům a předání poděkování se setkání odvíjelo neformálním posezením
s promítáním fotograﬁí a videoklipů z činnosti spolků a obce.
• 15.-16. 10. proběhly volby do zastupitelstva obce. Více výsledky voleb
• 24. 10. bylo na obecním úřadě přivítáno 7 nových občánků. Do Tučína
přivítal starosta obce společně s místostarostou nové občánky: Daniela Voženílka, Adama Korejze, Lukáše Miholu, Evu Zdráhalovou, Vojtěcha Korejze,
Agátu Zavadilovou a Elišku Theiberovou. Malé kamarády přišly pozdravit
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010
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13.11. se sešli v sále obecního úřadu senioři ke svému dalšímu setkání.
V programu vystoupily děti z MŠ Tučín, děti ze ZŠ Tučín, kouzelník Roman
Vejmola. K tanci a poslechu hrála Moravská Veselka ze Sušic. O obsluhu se
postaral Klub žen. Pěkné odpoledne končilo až v nočních hodinách.

i děti z Mateřské školy Tučín krátkým pásmem. Jako dárek na památku
uvítání dostali občánci plyšového Tučňáka a minci 1 Tučňák.
• 8. listopadu v 17:30 hodin se sešlo nově zvolené zastupitelstvo obce Tučín
ke svému ustavujícímu zasedání. Všichni zvolení členové převzali osvědčení
o zvolení do zastupitelstva, složili zákonný slib a pak následovala volba starosty. Ve veřejné volbě byl všemi hlasy zvolen starostou obce Tučín Jiří Řezníček. Ve volbě místostarosty byla všemi hlasy zvolena Ing. Jana Slaměníková.
Zastupitelstvo zvolilo výbory: ﬁnanční ve složení: Pospíšil Petr – předseda,
Leoš Zdráhal a Ing. Vladimír
Přikryl, kontolní výbor ve složení Kolář Karel předseda,
Štěpaník Petr a z občanů byl
doplněn do výboru Rene
Zbranek. Třetím výborem je
Kulturní a sportovní výbor ve
složení předseda Marie Breczková, Novák Zdeněk, do výboru pro kulturu a sport byli
navoleni i zástupci spolků –
Michal Pospíšil, Hana Přikrylová, Jiří Sehnalík, Miroslava Nováková, Alena Dlouhá
a Iva Pospíšilová.
Foto: zastupitelstvo 2010_2014
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15.11. v odpoledních hodinách vyjela z požární zbrojnice v Tučíně zásahová jednotka SDH Tučín symbolicky k poslednímu výjezdu požární AVIE
DA12. Symbolicky, neboť se nejednalo o ostrý výjezd, ale pouze
o výměnu techniky. Zpět do
zbrojnice již přijela jednotka novým zásahovým vozidlem Ford
tranzit, který zakoupila obec Tučín
za ﬁnančního přispění Olomouckého kraje ve výši 250.000,- Kč.
Obec uhradila 376.000,- Kč. AVIE
již vyžadovala větší opravu a ﬁnančně bylo výhodnější pořídit
kvalitnější nové vozidlo, které je
vybaveno k zásahům, ale také
bude sloužit k dopravě na požární
závody družstev Tučína. Klíče od
nového vozidla symbolicky předal
starosta obce Jiří Řezníček velitelovi jednotky Rene Zbrankovi.
• 27.11. uspořádal obecní úřad
Mikulášský zájezd do vinného
sklípku v Kurdějově. Cestou byla
na programu návštěva zámku
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010
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Slavkov u Brna a pak možnost nákupu v nákupním
centru v Brně. Po nákupech
již následovalo koštování ve
sklípku pana Zavadila. Přítomné navštívil i Mikuláš
s čertem a andělem a každého podělil. K dobré náladě
hráli na kytary Jirka Řezníček a Michal Pospíšil. Veselá
tombola potěšila i ve sklípku.
• 28. 11. uspořádal Brooming
Ranch Tučín společně s nadšenými rybáři historicky první výlov plaviska.
K ránu byl trošku mrazík, ale nic nebránilo tomu, aby se Přemek, Radim
a Zbyněk pustili do prvního zátahu se sítí. První pokus moc nevyšel, neboť
síť byla krátká a nerozprostřela se přes celo šířku plaviska První záběr
jen menší rybky. Po přidání další sítě už byl úlovek mnohem výraznější
a rybáři se mohli pyšnit pěknými kousky kaprů, karase, candátu, Bolena –

dravé raby, i sumců. Zátah byl několikrát zopakován a bylo co lovit. Všechny
ryby pak byly puštěny zpět. Kdo měl chuť na kapra, pstruha či štiku mohl si ji
zakoupit od rybářů z Tovačova, kteří zajistili prodej živých ryb. Samozřejmě
na přání rybu i vykuchali. Pořadatelé zajistili i stánek s občerstvením v podobě bramboráků a svařeného vína. 1. Výlov se vydařil a organizátorům patří
poděkování za příjemnou akci.
• 3.12. proběhla Mikulášská nadílka po obci, kterou zajistila mládež z Tučína

sportovci malé kopané Silvestrovský výkop
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•

6.12. proběhla Valná hromada DSO Mikroregion Pobečví, na které se volilo nové vedení. Do funkce předsedy Mikroregionu Pobečví byl v nepřítomnosti zvolen Jiří Řezníček starosta obce Tučín. Místopředsedou byl zvolen
Jemelík Stanislav starosta obce Radslavice. Do rady byli dále zvoleni Milan
Pyšný z Radvanic, Dokoupil z Prosenic, Josef Krátký ze Sušic a paní Látalová
z Laznik.
• 7.-8.12. se účastnil starosta obce jako předseda hodnotitelské komise
Vesnice roku 2010 přijetí v senátu a parlamentu ČR
• 9.12. proběhla v sále obecního úřadu konference Místních akčních
skupin. Pořadatelem akce byla MAS Záhoří Bečva.
• 29.12. zasedalo Zastupitelstvo obce Tučín aby projednalo poslední potřebné záležitosti v roce 2010 včetna schválení rozpočtového provizoria ve výši
3/12 rozpočtu roku 2010 na období do března 2011.
• 31.12. uspořádali sportovci malé kopané Silvestrovský výkop. Tradiční
3 třetiny a svařáček byl příjemným zpestřením dne.
• 31.12. od 20 hodin organizovali Nadšenci Silvestra pro veřejnost v budově
obecního úřadu. K tanci a poslechu hrála skupina Alex z Hranic. Večer byl
s andělskou obsluhou a večerním překvapením, které dokonale ovládlo skvělou náladu. Převážně přespolní účastníci si akci velmi pochvalovali a již si
zajišťovali místa na příštího Silvestra

Informace z Obecního úřadu Tučín
Rozpis svozu komunálního odpadu
V roce 2011 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy ve čtvrtek v těchto
termínech:
13. ledna
10. února
10. března
7. dubna

5. května
2. června
16. června
30. června

14. července
28. července
11. srpna
25. srpna

22. září
20. října
17. listopadu
15. prosince

Svoz PET lahví

Svoz separovaného odpadu PET lahví pro rok 2011 se uskuteční:
- první týden (v úterý) v každém sudém měsíci a je uváděn v tomto čísle
i termínově
8. února
2. srpna
5. dubna
4. října
7. června
6. prosince
Rozpis je uveřejněn na www.tucin.cz

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V OBCI TUČÍN
konané ve dnech 28. a 29. května 2010
Strany, které v obci získaly hlas
ČSSD
ODS
TOP 09 a starostové
KSČM
VĚCI VEŘEJNÉ
KDU - ČSL
SUVERENITA
ZEMANOVCI
DĚLNICKÁ STRANA
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
OBČANÉ.CZ
KONZERVATIVNÍ STRANA
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počet hlasů

%

65
55
47
2
20
18
16
10
4
2
1
1

24,80%
21%
7,90%
8,80%
7,6%
6,8%
6,1%
3,8%
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Starosta obce kandidující za TOP 09 získal 24 preferenčních hlasů
Počet voličů
celkem
Účast voličů
Platných hlasů

366
262
262

100%
71,58%

Výsadba ÚSES

Firma Tandler dokončila na jaře výsadbu II. Etapy lokálního biokoridoru
LBK 16/46 od bažantnice ke kozlovské cestě. Součástí projektu je i následná
péče po dobu dvou let prováděnou touto ﬁrmou.V průběhu roku byla údržba
prováděna.

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.

vzhledu i aktivního odpočinku
dětí i dospělých. Stávající altány
byly vyměněny za nové dřevěné
o rozměru 3,5 x 4,5 m a 4x4m
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 došlo k výměně nevyhovujících poškozených
části herních prvků atrakcí dětského hřiště za nové a certiﬁkované na stávajícím místě parcely č.237 v k.ú. Tučín. Prostor byl osazen lavečkami a stolky
pro odpočinek včetně odpadkových košů. V prostoru před domem pí. Matauchové byla osazena obecní studna stříškou.
V prostoru byly 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 byl opraven tlakovým vyčištěním a vyspárováním prasklin.
Tento projekt byl ﬁnancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj
(dále jen MMR) ve výši 437 600,-Kč.
Obec uhradila částku 109 400,-Kč.
2. projekt
- Oprava střechy kaple-zvonice
Dle schváleného záměru uvedla kapli-zvonici, stojící na parcele č. 237/7
v obci do původního stavu z roku
1731. Stávající střecha byla vyměněna novou střechou ve tvaru původní střechy dle dochovaných fotograﬁí s bání. Do zvonice byl instalován nově odlitý zvon „Vesnice roku
2009“. Automatické ovládání zvonuje v současné době možné spouštět
i dálkově. Ve stávajícím zdivu byly

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.

Realizace projektů v roce 2010
1. projekt – Odpočinková místa náves
Záměrem bylo opravit střed obce náves nazývanou Na Rybníčku pro zlepšení
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010
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obnoveny
původní
výklenky, do kterých
budou osazeny sošky
sv. Anny, sv. pany Marie, sv. Floriána. Kapli
byla opravena omítka.
Projekt byl ﬁnancován
z dotace MMR ve výši 368 362,-Kč. Obec
uhradila 111 038,-Kč.
zvony VR
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 bylo nutné
okamžitě řešit. Přestaly odtékat odpady, u kterých bylo zjištěno silné zarostení
a zacpání a lokálně i zborcení odpadu.
Stav vodovodních rozvodů i sanitární keramiky bylo nevyhovující.
V rámci projektu došlo k výměně odpadů, rozvodů vody a sanitární keramiky.
Na budově byla provedena výměna
starých dřevěných kastlových oken
za plastová a bylo provedeno zateplení části budovy polystyrenem.
Opravou byla zhodnocena budova
v majetku obce.
Ve venkovních prostorách Mateřské
školy byly vyměněny stávající nevyhovující herní prvky dětského hřiště
za nové a certiﬁkované.
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Projekt byl ﬁnancován z dotace MMR ve výši 556040,-Kč. Obec uhradila
182 866,-Kč.
4. projekt – Oprava interiéru obecního úřadu
V rámci projektu byly provedeny práce na zlepšení vnitřních prostor víceúčelové budovy OU. Byla provedena výměna starých svítidel za nová, v kancelářských prostorách a přísálích byl strop odhlučněn a vzhledově zlepšen
šablonami, z půdních prostor došlo zateplení stropu, do prostoru kuchyňky
byla instalována digestoř (odsávač par). Do prostorů podhledů byla natažena elektroinstalace projektoru a ozvučení sálu včetně instalace projekčního
plátna. Na sociálním zařízení WC ženy byla provedena výměna keramického
obkladu, dlažby a sanitárního vybavení. Celý objektu byl opraven od prasklin
ve štukové omítce a byl vymalován. Projekt byl ﬁnancován z dotace MMR
ve výši 338998,-Kč. Obec uhradila 86000,-Kč.
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 je 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,
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lavečkami i herními prvky mohou strávit
pěkné chvíle včetně her. V rámci naučné
stezky vznikla i vyhlídka a odpočívka v podobě větrného mlýna, který na daném
místě v historii stával.
Projekt byl ﬁnancován z dotace MMR ve
výši 299000,-Kč. Obec uhradila 134140,-Kč.
Další realizovanou akcí byla přístavba
skladových prostor k budově obecního
úřadu včetně zastřešené venkovní terasy,
která bude využívána návštěvníky obecního úřadu při oslavách a akcích. Tato přístavba byla 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
případně kadeřnictví. Projekt byl ﬁnancován z dotace POV Olomouckého
kraje ve výši 500000,-Kč. Obec uhradila 452920,-Kč.

Nové požární vozidlo pro zásahovou jednotku obce Tučín
Od pořízení prvního zásahového vozidla požární AVIE DA12 již uběhlo několik let a stáří vozidla vyžadovalo větší opravu celé karosérie včetně motoru.
Oprava AVIE by byla ﬁnančně náročná a pořízení nového vozu s přispěním
dotace bude na další léta výhodnější. Proto zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti dotace na pořízení
nového vozidla. O dotaci požádala obec Tučín Olomoucký kraj.
K žádosti se kladně vyjádřil i HZS
z Přerova. Nákup požárního vozidla podpořil Olomoucký kraj
dotací ve výši 250.000,-Kč Obec
se podílela na pořízení částkou
376 640,-Kč. Byl pořízený vůz
FORD Tranzit, který byl přestavěn na požární speciál. Vozidlo je
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devítimístné a tak pojme celou zásahovou jednotku včetně potřebné požární
techniky, ale také bude využito k dopravě hasičů na závody v požárním sportu, které jsou potřebnou přípravou.

Suvenýry a propagační předměty obce Tučín
Obec pořídila několik druhů, propagačních předmětů, které lze zakoupit na
obecním úřadě. Tyto předměty jsou vhodné i jako dárek.
- Ručník frote s výšivkou znaku obce
barva bílá, zelená, broskvová, světlá modrá, tmavá modrá
- Kšiltovka
barva bílá, zelená, modrá, červená
- Tričko
barva černá s bílým lemováním
- Deštník
barva černá s červeným klínem
- Zástěra s náprsenkou barva červená
- Zvoneček litý v Brodku u Př. – úchyt ve tvaru věže kaple (zvonice)
- Turistická placka dřevěná- Tučolíno
- Turistická placka dřevěná s kalendářem na 40 let
- Keramická nádoba na med s víčkem a dřívkem
- Keramický hrníček
- Mince 1 Tučňák
- Propiska
barva zelená, modrá červená
- DVD Videoklip z obce, Vodění medvěda +pochování basy,
Návštěva Evropské komis, Tučínský špekáček 2010
- CD hudební nahrávka Tučínský špekáček 2010
- Odznak obce – staroměď
- Pohlednice obce 4 druhy

100,-Kč/kus
50,-Kč/kus
60,-Kč/kus
200,- Kč/kus
100,- Kč/kus
250,- Kč/kus
20,- Kč/kus
30,-Kč/kus
120,-Kč/kus
70,- Kč/kus
70,-Kč/kus
10,-Kč/kus
100,-Kč/kus
50,- Kč/kus
25,- Kč/kus
3,- Kč/kus

V roce 2010 obec opět požádala o 3 pracovníky na Veřejně prospěšné práce,
kteří pracovali na obci po dobu 7 měsíců. Úřad práce hradil mzdu, obec odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pracovníci zaměstnaní od 1. 4. 2010
prováděli práce dle pokynů starosty. Provedli opravu mostku přes potok
u vysázené aleje, opravu obecních studní, vyhrabání travnatých ploch, úklid
odpadků včetně skladových ploch v č.p. 9. , předláždění starého chodníku od
Zmeškalového po křižovatku do obce, včetně vydláždění chodníků k domům
za ﬁnanční spoluúčasti majitelů rodinných domků. To jen v případě zájmu
vlastníků. Financování bylo provedeno za přispění dotace z úřadu práce ve
výši 168.000,-Kč. Obec uhradila 200000.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010
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Jméno zvolených
členů zastupitelstva:

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001

Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP)
v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ﬁnancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.4.2010 do 31.10.2010 byla v obci Tučín v rámci projektu podpořena
3 pracovní místa na VPP za 168 000 Kč, z toho výše příspěvku
z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 142 800 Kč
a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 25 200 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu zeleně
a úklid komunikací obce. Jedná se o krátkodobé pracovní příležitosti vytvořené
za účelem zaměstnávání zejména občanů znevýhodněných na trhu práce.
Přínosem pro obec je především ﬁnanční podpora při zajišťování údržby zeleně
a obecních komunikací.

Počet hlasů:

Jana Slaměníková
Jiří Řezníček
Karel Kolář
Petr Pospíšil
Zdeněk Novák
Marie Breczková
Leoš Zdráhal
Petr Štěpaník
Vladimír Přikryl

100 %
71,5 %
71,15 %
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98
131
95
99
97
73
66
49

Na podzim 2010 nebylo možné si nevšimnout, že Ministerstvo zemědělství
pracoviště Pozemkový úřad Přerov začalo realizovat projekty z Plánu společných zařízení, který schválil sbor zástupců komplexní pozemkové úpravy
v k.ú.Tučín. Množství nákladních automobilů, techniky a zvýšené prašnosti
v obci v období měsíce října byl projev realizace prvních etap Plánu společných zařízení. Ten v průběhu let 2006-2008 projednal, vytvořil a schválil sbor
zástupců složených a zvolených majiteli pozemků v k.ú. Tučín, z občanů Tučína. Plán společných zařízení byl následně schválen i zastupitelstvem obce.
První etapou byly vybrány protierozní opatření odvedení povrchových vod
ze svahů od Podolí svodnými příkopy. Součástí příkopů jsou i přilehlé cesty
a jejich zpevnění asfaltovou obalovanou směsí. Účelem je bezprašný provoz
a zamezení vyvážení bláta na kolech zemědělské techniky do obce.

konaných ve dnech 15. – 16. října 2010
371
265
264
2

Vojtěch Korejz
Michal Pospíšil
Iva Pospíšilová
René Zbranek
Vítězslav Beneš
Josef Duda
Tomáš Prudil
Rostislav Marek

Realizované projekty z Komlexní pozemkové úpravy

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA V OBCI TUČÍN

Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

218
213
206
183
161
116
160
110
104

Jméno náhradníků: Počet hlasů:
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Bohužel cesty končí na hranici katastru sousedících obcí Podolí a Želatovice. Aby byly cesty protaženy až do sousedních katastrů, musí Pozemkový
úřad v jednotlivých obcích, tedy Želatovice a Podolí, také v rámci KPÚ cesty
zpevnit. Výstavba cest a svodných příkopů zatížila obec Tučín prašností a zátěží. Patří poděkování občanům za trpělivost, ale určitě je na místě pochopení,
že když se něco staví, je nutné se k místu dostat a vždy to přináší v daném období i patřičná negativa. Zpevněné cesty a svodné příkopy však do budoucna
mají zlepšit životní prostředí a ochránit obec od přívalových vod a bláta.
Důležité pro obec je, že tyto realizace od projektové dokumentace, získání dotací a realizace zajišťuje a ﬁnancuje Ministerstvo zemědělství. Obec
tyto projekty nestojí ani korunu a jsou řízeny Pozemkovým úřadem Přerov.
Smutné je, že nemohla být realizováno i zpevnění polní cesty od Jurečkového
směrem k cestě od hranice, neboť z důvodu přítomnosti telefonního kabelu
k domu manželů Jurečkových nebylo dáno stavební povolení do doby zhotovení přeložky. Tato cesta by měla být zpevněná v roce 2011 cca duben – červenec.
V další etapě by měla být realizována záchytná retenční nádrž v místě plaviska, zpevnění cesty k vodárně (zemanka), vysázení biokoridorů pod vodárnou a zhotovení záchytných průlehů. Vše bude opět řídit a ﬁnancovat Ministerstvo zemědělství. Tímto opatřením budou vyřešeny protierozní opatření
od Podolí a v dalších letech a etapách je v plánu zpevnění polní cesty do
Kozlovic a Přerova kolem zahrádek.

Září
Karasová Marie, Tučín 39
Říjen
Jemelka Jaroslav, Tučín 106
Pospíšil Petr, Tučín 72
Skálová Bernarda, Tučín 74

81 let
60 let
50 let
89 let

DATUM
KONÁNÍ
AKCE

1.1.
00.30 hod
00:40
8.1.
14.1.
pátek
21.1.
29.1.
sobota

Listopad
Tichánková Vlasta, Tučín 109
Breczko Jan, Tučín 52
Kalusová Marie, Tučín 54
Michálková Dana, Tučín 88
Houžva Ladislav, Tučín 53
Prosinec
Vybíral Stanislav, Tučín 93
Ondruška Václav, Tučín 59

60 let
60 let

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

26.2.

Dětský karneval
Vodění medvěda od 9:00 hod
Pochování basy od 20:00
MDŽ
Noc s Andersenem,
Výroba jarních přání
Výstava fotokraﬁíí
Instruktáž ošetření ovoc.
stromů

5.3.
8.3.
Březen

Břez/dub

82 let
50 let
80 let
60 let
60 let

POŘADATEL, ADRESA, PSČ,
TELEFON,
FAX VČ. PŘEDČÍSLÍ
Důležité události kulturní a sportovní
Přivítání nového roku
U kapličky sv. Anny společným OU Tučín
přípitkem + ohňostroj
Odchyt zajíců
Myslivecké sdružení Želatovice
Obec Tučín, Tučín 127
Obecní Ples
Tel. 581 227 032
Lidová vepřová Zabíjačka
SDH Tučín
NÁZEV AKCE

19.2.

19.-20.3.

Jubilanti v 1. pololetí 2010
Srpen
Štibora Vojtěch , Tučín 113
50 let
Barboříková Anna , Tučín 16 60 let

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2011 - Tučín

turnaj ve stolním tenisu
duben
4/2011
30.4.

Beseda koření
Výstava
Stavění májky

7.5.

Tučínský špekáček

14.5.

4.6.

Turnaj šipek
Kácení májky - veselice
+ program
Dětský den Na Rybníčku

5.6.

Setkání s jubilanty-blahopřání

28.5.
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MÍSTO
KONÁNÍ (OBEC,
MĚSTO)

Tučín

budova OU

Za OU
Budova OU
Sbor dobrovolných hasičů Tučín
Tučín
Chovatelé drobného zvířectva
Budova OU
Želatovice
Rodiče dětí + Mateřská škola
OÚ Tučín
Obec
Sešlost obecních nadšenců
Budova OÚ
Klub žen
OU
Knihovna Tučín knihovna
Mgr. Rychlíková
Klub žen
Budova OU
ČZS Tučín
Výbor pro kulturu, sport
a občan. záležitosti
Klub žen
Dámský klub
Nadšenci + Spolky
Obecní úřad + Sešlost obecních
nadšenců
Klub šipek Tučňáci Tučín

Tučín
budova OU
OU
OU
koupaliště
koupaliště
OU

Sešlost obecních nadšenců

koupaliště

SDH Tučín
Výbor pro kulturu, sport
a občan. záležitosti

Na Rybníčku
OU

/30

/31

18.6.
11.6.

Soutěž SDH o pohár starosty
Hry Mikroregionu Pobečví

červen

Beseda nad knihou

2.7.
červenec

Turnaj v malé kopané o cenu
starosty obce
Sportovní klání spolků
Hodové slavnosti – sportovní
klání- lidová veselice

SDH Tučín
Obec Sobišky
Knihovna Tučín Mgr. Rychlíková

hřiště v Tučíně
koupaliště

23.10.
říjen

vítání občánků
Drákiáda

19.11.

9. Setkání seniorů

Obecní úřad Tučín

11/2011
26.11.
5.12.

výstava
Mikulášský zájezd
Mikulášská nadílka po obci

Dámský klub
Obecní úřad

srpen

5. Neckyáda

srpen
27.8.
4.9

Stanování pod hvězdami
Konec prázdnin - lampiony
Dožínky – Polsko

září

slovosklad - soutěž
Cyklovýlet – Teplice n/B

knihovna

Kluby malé kopané
Nadšenci
SDH Tučín, Obecní úřad
Kluby malé kopané
Výbor pro kulturu, sport
a občan. záležitosti
Nadšenci
SDH, Rodiče+děti
Divoké růže, country, MAS
Knihovna Tučín Mgr. Rychlíková
Obec Tučín+Mikroregion
Pobečví
Obecní úřad
MŠ Tučín

23.-24.7.

Sobišky

Tučín
koupaliště
koupaliště
Na Rybníčku
Winów
knihovna

OU Tučín
Tučín - Lešetín
Budova OÚ
Tučín
OU
Tučín

18.12.

Setkání s jubilanty-blahopřání

Výbor pro kulturu, sport
a občan. záležitosti

31.12.

Silvestrovský výkop
(malá kopaná)

klub malé kopané (v 10.00 hod)

OU
hřiště Tučín

Tučínský špekáček 2010
Hudební festival „Tučínský špekáček“ proběhl dne 8.května 2010. Dle smlouvy
o poskytnutí dotace byla akce podpořena částkou 30.000,- Kč z rozpočtu
olomouckého kraje.
Opravy provedené v roce 2009 se projevily zájmem o festival a zvýšený počet návštěvníků a jejich dobré ohlasy jsou důkazem dobré investice. V letošním
roce bylo investováno více do propagace, ceny pro účinkující a kvalitní posezení
a dobrý poslech. Byly pronajaty 2ks stojanových ohřívačů, které se osvědčily
v uplynulých letech a kvalitní poslech byl zajištěn pronájmem aparatury včetně
zajištění ozvučení. Na propagaci byly vytištěny plakáty a letáky, které byly distribuovány v městě Přerov, v okolních obcích a Mikroregionu Pobečví, na www
stránkách a v regionálním tisku řádkovou inzercí. Součástí propagace akce Tučínský špekáček a Olomouckého kraje bylo vydáno hudební CD s nahrávkami
pořízenými přímo na uvedené akci. CD z loňského roku, byly k zakoupení pro
návštěvníky, jinak byly rozdávány bezplatně jako propagační materiál. V roce
2010 byly vyrobeny propagační trička, která obdrželi pořadatelé a účinkující
skupiny zdarma včetně oceněných nejlepších tanečníků z řad návštěvníků.
Z celého průběhu festivalu byl vyroben
ﬁlmový záznam na DVD, který bude
jako propagační materiál.
V sobotu dopoledne byly u podia
postaveny, jako ochrana před nepříznivým počasím, altány pro diváky zakoupené v roce 2007, do kterých bylo instalované osvětlení a altán pro
skupiny sloužící jako šatna. V areálu

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)
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010
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byl za dozoru SDH Tučín zapálen táborák na kterém si děti opékaly špekáčky,
které obdržely zdarma. Samotnou akci navštívilo cca 160 dětí, které obdržely
zdarma špekáček na opečení, cca 160 mladistvých do 18 let a 200 dospělých platících návštěvníků. Cena vstupenky byla stanovena na 60,-Kč. V průběhu festivalu vystoupily: Skupina Raindrops – Frydek Místek, Bluestone – Příbram, Domino
– Olomouc, Špunt – Přerov, a Druhá míza – Vsetín. Skupina Šediváci – Přerov
a Goscha se omluvila těsně před konáním z důvodu onemocnění členů skupiny.
Každá skupina vystoupila se svým hodinovým programem. Mezi každou skupinou vyplnily proluku na výměnu kapel svým vystoupením dětské taneční country skupiny Prosének z Prosenic, Divoké růže z Tučína a dospělí Colorédo – Přerov a Báječný ženský z Majetína. Jednotlivé skupiny byly odměněny keramickými
cenami, honorářem dle dohody a občerstvením od pořadatelů. Ve večerních
hodinách byly spuštěny pod altány propanbutanové ohřívače, které byly pronajaty na tuto akci, neboť květnové večery jsou ještě dost chladné.
Po ukončení vystoupení všech přítomných skupin pokračovala akce country
bálem se skupinou Druhá míza a po country bále pokračovalo v hraní hudební těleso složeného z hudebníků všech účinkujících skupin. V průběhu country
bálu byli oceněni nejlepší tanečníci z řad návštěvníků propagačními předměty.
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Návštěvníci si celou akci pochvalovali a vyslovovali přání účasti na příštím
ročníku a v dalších letech. Na festivalu byl prezentován celý region a podpora
olomouckého kraje byla zveřejňována konferenciérem programu, na plakátech
a letácích. Nárůstem návštěvníků je vidět, že akce má své místo a dobré jméno
v regionální kultuře.
Na zabezpečení festivalu se podílelo různou činností 20 pořadatelů, kteří
ochotně přispěli svou prací bezplatně na podporu rozvoje kulturního dění v obci,
regionu a širokého okolí. Skupina Colorédo, která s obcí dlouhodobě spolupracuje, provedla vystoupení zdarma.

Z pohádky do pohádky
V sobotu 5. června jsme Na Rybníčku společně oslavili den našich dětí.
Pohádkové putování vypuklo ve 14 hodin, kdy už některé ze stovky soutěžících dětí netrpělivě čekaly na zahájení. Po krátkém přivítání děti začaly u Ferdy
s Beruškou, kde dostaly kšiltovku a soutěžní kartičku. Pak se vydaly plnit úkoly
k pohádkovým stanovištím. Na značené cestě potkaly královnu Koloběžku, Bořka
Stavitele, Bystrozrakého, Zlatou rybku, Vinnetoua a Rybanu, Kocoura
v botách, Rumcajse, Dědečka hříbečka, Pipi Dlouhou punčochu,
Křemílka a Vochomůrku a konečně
v cíli na ně čekala čarodějnice u Perníkové chaloupky. Tady děti odevzdaly vyplněné kartičky a byly odměněni nejen perníčkem, ale také
přívěskem, tužkami, čokoládou a lístečky na občerstvení.
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Tím, že zvládly splnit všechny úkoly však jejich sobotní odpoledne neskončilo. Děti si mohly také zaskákat na trampolíně, sjet na skluzavce nebo projet se Tučolínem. Všichni jsme pak zhlédli vystoupení country skupiny Divoké růže, a pak
ukázku rychlého zásahu SDH Tučín. Během celého programu si mohli všichni
prohlédnout vystavené motorky a čtyřkolky, ale také si poslechnout zpěv Romany
Podmolíkové a zatančit si na našem Rybníčku.
Myslím si, že se nám dětský den vydařil a naše ratolesti byly šťastné stejně jako
my, pořadatelé, kteří jsme s radostí pozorovali spokojenost všech přítomných.
Všem pořadatelům a sponzorům patří obrovské poděkování.
Mgr. Marta Rychlíková

Noc pod hvězdami 2010
Již se stalo tradicí, že k prázdninám v Tučíně patří mj. i stanování dětí na místním koupališti. Ani letošní rok tedy nebyl výjimkou.
Pro pořádající Nadšence začalo stanování už v 13:00 hodin, a to zbudováním
táborové základny. Nechyběl ani prapor, tak jak má na správném táboře být.
Kolem 16.hodiny se začali trousit první táborníci. Letos bylo přihlášeno 15 dětí,
mezi nimi i dvě 3-leté holčičky.
Po úvodním seznámení s programem rychle zabrat stany a vznést se vzhůru do
oblak her a zábavy. A to doslova! – Letošním překvapením pro děti byla ukázka
leteckého umění modelů letadýlek.
„Noc pod hvězdami“ roku 2010 byla inspirována ﬁlmem Lovci pokladů. Táborníci nejprve nalezli sádrový otisk klíče s tajným vzkazem. Po vyluštění Morseovy
abecedy, která se líbila zejména těm nejmenším, zjistili, kam pro klíč jít. Cestou
je čekala spousta nástrah, od jedovatých hadů až po hladové vlky. Nic však naše
„lovce pokladů“ nezastrašilo. Svou šikovností a nebojácností klíč k pokladu vy-

bojovali. Než se pro samotný poklad vydali, stačili se vycákat v bazéně a zaplnit
prázdná bříška opečeným špekáčkem.
A to už se nad tábořiště snesla tma, jen měsíc a hvězdičky nám svítily na cestu
k větrnému mlýnu, kde byla truhla s pokladem ukryta.
Na dobrou noc nám pan starosta se svou kytarou zahrál pár písniček a hurá
na kutě. O brzké ranní probuzení se postarala bouřka, ale ani té se naši táborníci
nezalekli. Po snídani se „otevřely dveře dílničky“, ve které si děti malovaly na
předem nabatikovaná trička a šátky. Poté přišla řada i na drobné hry a hrátky, tu
„čokoládovou“, dekový volejbal či bang. A to už odbila jedenáctá hodina a děti se
pomalu rozcházely domů.
Nadšenci, sice unaveni, ale prožitým víkendem tak nadšeni, se už teď těší na
příští!!!
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci,
zejména však těm, kteří zapůjčili stany.

Western Show Tučín
V sobotu dne 21. 8. 2010 se u nás
v obci konala poprvé akce pod názvem
„Western Show Tučín“. Návštěvníkům
měla přiblížit využití koní nejen jako
pracovní plemeno v minulosti. Pořadatelé si připravili pro jezdce na koních program již od 10 hod zahájený
slavnostním nástupem a vyjížďkou do
okolí-směrem na Podolí. Počasí přálo
a účastníci vyjížďky měli nádherný vý-

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

/36

/37

hled na široké okolí. Před návratem se jezdci v plné
parádě ukázali i na návsi a příjezd do místního areálu hřiště proběhl v plánovaném čase. Po krátkém
občerstvení všech zúčastněných se rozjel program.
Začátek patřil dovednostním a rychlostním disciplínám, kdy jezdci předvedli ovladatelnost svých
koní jak v pomalém tak rychlém tempu. Mezi jednotlivými rozjezdy byl připraven pestrý program.
Ukázkou „džigitovky“ manželů Rárových se začalo. Diváci mohli naživo vidět kaskadérské kousky
na koni ve cvalu, které se využívají v dnešní době
hlavně při natáčení ﬁlmů. Jejich všestrannost dokazují také triky s lasem a bičem, do kterých zapojily
i odvážné diváky. Dalšími kousky předvedli členové JK Gracie Dřevohostice v ukázce přirozené
komunikace a spolupráce s koněm jak „snadné“ je
vlastně ovládání koně. Na povel si oddaně dokáže
sednout a lehnout jako pes. Program nebyl jen pro účastníky s koňmi, ale pořadatelé mysleli i na diváky. Připravené soutěže jako střelba ze vzduchovky, zatloukání hřebíku jednou ranou, nebo zkrocení „tučínského býka“ byly o krásné
ceny a pamětní plakety, které nám pomohli vyhotovit místní řemeslníci – pan
Barbořík a pan Mackovík. Poslední jmenovaná disciplína zkrocení tučínského
býka byl hlavní hřeb odpoledního soutěžení mezi diváky. Bezmála dvacet soutěžících si vyzkoušelo jak se krotí býk. Nejúspěšnější se staly: 1.místo Kalus Kuba,
2. místo Navrátil Marek, 3. místo Solařová Katka. Po předání všech cen začala
večerní zábava - pro pobavení nám zahrála Romana Podmolíková. Tančení a zpěv
vydržel až do raních hodin. Brooming Ranch Tučín děkuje všem sponzorům,
obětavým pomocníkům a hlavně zúčastněným a doufá v příštích ročnících
v zachování přízně.
Výsledky soutěží: Tajná disciplína: 1. Klimentová - Baﬁ, 2. Michálková - Grand Beauty, 3.
Štěpaníková - Angrešt Pole Bending: 1. Novák ml.- Gordon, 2.
Novák ml. - Šejdy, 3. Procházková- Darinka Barel racing: 1. Novák ml. - Šejdy, 2. Novák nejst.Suny, 3. Novák ml.- Gordon
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Střelba: 1. Klvaňa Jakub, 2. Solař Martin, 3. Sehnalík Jirka Zatloukání hřebíků:
1. Sehnalík Jirka, 2. Komár Martin, 3. Dundálek Michal Zkrocení tučínského býka:
1. Kalus Kuba, 2. Navrátil Marek, 3. Solařová Katka; dospělí: 1. Novák Josef ml.
Všem vítězům moc gratulujeme!!
Za Brooming Ranch Tučín Korejzovi a Štěpaníkovi

Výstava Andělé- andělíčci
O víkendu 4.-5. prosince 2010 pořádal v prostorách OÚ Tučín „Dámský klub“
vánoční výstavku nazvanou „Andělé, andílci, andělíčci“. Vystavovali jsme andílky
nejen skleněné, dřevěné, keramické,
drátkované, vyšívané a perníkové, ale
i vyrobené z těstovin, marcipánu nebo
vystřižené z papíru. Na naší výstavce
mohli návštěvníci vidět i jiné výrobky s vánoční tématikou jako jsou adventní věnce, vánoční dekorace na
dveře nebo věnečky, košíčky, misky
a vázičky pletené z papíru dozdobené
perníčky, které vyrábí pí. Pavlíčková.
Naše obec získala v roce 2009 titul
„Vesnice roku“ a k tomuto ocenění byl ve zvonařské dílně Brdoku u Přerova odlit
zvon, který jsme na výstavce poprvé ukázali veřejnosti. Tento zvon bude instalován do naší nově zrekonstruované kaple. Děkujeme všem, kteří výstavku navštívili, a také těm, kteří nám zapůjčili své výrobky.
Za Dámský klub Marie Breczková

SBĚR PAPÍRU
V uplynulých letech žádná sběrna nevykupovala starý papír, proto nám, co alespoň v rámci možností třídíme odpad, zůstali jen oči pro pláč. Ve skříních, garážích, půdách, nebo v zapomenutých rozích se kupila čím dál vyšší hromádka svázaných balíčků papírů nachystaných do sběru. K naší radosti se v letošním roce
brány sběren otevřeli i pro starý papír, časopisy a letáky, kterými nás v nemalém
množství intenzivně zásobují blízké markety.
Využili jsme této příležitosti a spolu s ostatními rodiči a vedením mateřské školy
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jsme se domluvili na uspořádání sběru papíru v naší obci s tím, že výtěžek bude
v plné výši věnován Mateřské škole v Tučíně. Začátkem léta a nyní na podzim
jsme vás informativním letáčkem prosili o nachystání sběru před své domy. Mnozí
z vás se do této sběrové akce vrhli s velkým nasazením a přispěli tak až desítkami
kilogramů několikaletými, neřkuli až archivními čísly novin a časopisů.
Od příštího roku (pokud budou sběrny papír vykupovat) bychom chtěli uspořádat sběr papíru jednou v roce a to vždy v září nebo říjnu. Byli bychom vám vděční
za každý kilogram papíru, který neskončí v popelnici či kamnech a který se pak
díky vám promění na zářivý dětský úsměv ze zakoupené hračky, nového vybavení
školky, nebo třeba výletu na který děti díky vám pojedou.
Všem občanům, kteří se do sběru papíru zapojili, či teprve zapojí patří VELKÉ
PODĚKOVÁNÍ.
rodiče s dětmi

Ústřední komise na ochranu zvířat řešila poslední dobou několik podnětů od záchranných stanic a veterinárních lékařů, týkajících se poškození
zdraví poštovních holubů, kteří byli, díky neinformovanosti veřejnosti,
zaměněni se zdivočelými městskými holuby, tzv. „věžáky“. Rozhodli jsme
se proto tímto článkem informovat obecní samosprávy a tím i laickou veřejnost o existenci tohoto problému a možnostech, jak se v takové situaci
zachovat.

Pošťák není věžák
Odpor vůči zdivočelým domácím holubům, kteří houfně osidlují města po
celé republice často škodí jejich ušlechtilým příbuzným. Člověk totiž chová několik stovek plemen užitkových a okrasných holubů pro svůj prospěch
a potěchu. Většina plemen se od zdivočelých městských holubů dost výrazně
liší, ale některá jen velmi málo. Všechna tato plemena se s městskými „věžáky“
plodně kříží, vždyť jde o jeden živočišný druh. Ve městech kromě toho divoce žijí další druhy holubovitých ptáků, v našich krajích větší lesní holub
hřivnáč a hrdličky. Tyto druhy se však s domácími ani zdivočelými holuby
nekříží.
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Zdivočelým městským holubům je nejpodobnější ryze užitkový holub poštovní, užívaný mnohde ještě dnes k přenášení zpráv (polská armáda propustila poštovní holuby do civilu až koncem 50. let minulého století). V našich
podmínkách je chován ke sportovnímu vyžití, k letovým holubářským závodům. Poštovní holubi závodí často na velké vzdálenosti i několika set kilometrů. Jsou specielními přepravními auty odvezeni na místo startu, zde
vypuštěni a počítá se čas, který potřebují k návratu do mateřského holubníku. Jsou označeni specielními, snímatelnými závodními kroužky, které
jejich chovatel po návratu domů vkládá do zapečetěných, tzv. konstatovacích hodin, nebo, jsou-li čipováni, odečítá čtečkou se záznamem přesného
času odečtení. Během cesty musí holubi překonávat mnohé nástrahy, např.
prudké změny počasí, útoky dravců, překonávání výškových budov, mnohdy
trpí nedostatkem potravy a vody a v neposlední řadě se stávají cílem útoků
neinformovaných lidí. Proto se jich část do domovského holubníku nevrátí.
Poštovní holub je domácí zvíře, člověku důvěřuje a hledá u něj pomoc, nechá se odchytit, ba často sám vlétne do bytu či domu. Je-li vyčerpán deštěm,
větrem či horkem, stačí mu k zotavení odpovídající potrava (zrní, luštěniny)
a voda. Po několika dnech pak pokračuje v cestě. Je-li zraněn, např. po útoku dravce, potřebuje pomoc. Té se mu může dostat buď u jiného chovatele,
holubáře, nebo u praktického veterinárního lékaře, první pomoc jsou schopni poskytnout i pracovníci záchranných stanic pro volně žijící zvířata, tato
zařízení jsou však primárně určena pro pomoc zvířatům žijícím volně v přírodě. Městské útulky většinou nejsou na ptáky zařízeny. Domovský holubník lze nejspolehlivěji vypátrat s pomocí nejbližší chovatelské organizace,
která by měla být schopna, podle chovatelského kroužku, určit majitele
zvířete.
Další možností je dohledat podle chovatelského kroužku na jeho noze jeho
majitele, který se o něj rád postará, neboť se v mnoha případech jedná o zvířata poměrně cenná. Svaz chovatelů poštovních holubů vede celostátní evidenci, stejně jako podobná sdružení chovatelů v okolních státech. Není třeba
se obávat infekcí přenosných na lidi, domácí zvířata, nebo napadení parazity.
Poštovní holubi jsou pod veterinární péčí, jsou pravidelně očkováni a jsou
jim podávána antiparazitika, neboť jen holub v dobré fyzické kondici má šanci na závodech uspět.
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Čím se tedy liší poštovní holub od „věžáka“?
1.) Je vždy okroužkovaný, má na noze chovatelský kroužek s číselným kódem
a značkou domovské země.
2.) Má široké, bílé ozobí (kůže nad zobákem v okolí nozder), širší než 4 mm.
3.) Má široká prsa, kratší ocas a je celkově o něco větší, než zdivočelí holubi.
4.) Je důvěřivý, nechá se vzít do ruky, nebojí se.
Nebojte se proto pomoci kroužkovanému holubovi v nouzi.Je ve stejné situaci jako ztracený pes, kočka či papoušek. Neusmrcujte takovéto holuby
a nebojte se jich. Majitel vám za pomoc bude vděčný, i když se o vás osobně asi nedozví. Může vás však hřát vědomí, že jste pomohli zachránit cenné
a sympatické zvíře.
Věra Aladazsová – Přikrylová
členka ÚKOZ

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 2010 byly zaslány prezentační
materiály s fotodokumentací z obce společně s přihláškou do Evropské soutěže
a celé klání pod názvem: „Evropská cena obnovy vesnice 2010“ se rozběhlo. 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.

Po návštěvě evropské komise v Tučíně jsme obdrželi dopis, který potěšil:
Evropská pracovní společnost pro obnovu venkova a rozvoj vesnice, A-1010 Wien,
Bartensteingasse 4/16;
Tel.: +43 1 533 84 01; E-Mail: friewald@landentwicklung.org; www.landentwicklung.org
ZVR-Zahl: 967401264

Pan starosta
Jiří Řezníček
Tučín 127
751 16 Tučín
ČESKÁ REPUBLIKA

ve Vídni
22. července 2010

Vážený pane starosto!
Jak jsme Vám sdělili 7. Července t. r. bezprostředně po druhém hodnotícím zasedání komise, je v soutěži o Evropskou cenu obnovy vesnice 2010 rozhodnuto. Zúčastnilo se jí 30
evropských státu, zemí, popř. regionů, z nichž každý vyslal do soutěže jednoho účastníka. Velmi odlišné výchozí podmínky, především však velmi vysoká úroveň projektů pro
obnovu vesnice a rozvoj venkova, postavily mezinárodní komisi před těžkou úlohu, které
se zhostila s velkou zodpovědností a věcnou kompetencí.
Oznamuji Vám, že Tučín na komisi zapůsobil velmi pozitivně, patřil dokonce ke kandidátům na vítězství, a byl oceněn „Evropskou cenou obnovy vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality.“ Tímto se
zároveň můžete považovat za vícemistry Evropy.“ K tomuto vynikajícímu výsledku
a obrovskému úspěchu Vám srdečně gratuluji, a to i jménem předsedy Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, dolnorakouského hejtmana
Dr. Erwina Prölla.
Stručné shrnutí hodnotící komise zní:
„Tučín rozpoznal základní výzvy ekologického a trvale udržitelného rozvoje a nakládá s nimi podle místních podmínek. Obci Tučín se skvěle podařilo uvolnit sociální
a společenské energie a společně je realizovat. Působí integrativně a upevňuje identitu generací, pohlaví a společenských skupin. Nasazení pro budoucí rozvoj obce je
orientováno komplexně, přičemž odpovědní jsou si vědomi toho, že na této cestě
k budoucnosti jsou ještě mnohé překážky. Proto obdržel Tučín Evropskou cenu obnovy
vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality.“
Rozsáhlejší hodnocení zveřejníme ve sborníku uspořádaného při příležitosti Udílení
Evropských cen obnovy vesnice.
Všichni účastníci mají důvod k radosti a oslavám. Vždyť právo zúčastnit se soutěže
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dostali jen ti nejlepší z každé země, porota navíc při posuzování dospěla k závěru, že
nikdo „nepropadl,“ a tentokrát udělila ocenění všem projektům. Ocenění budou předána
v rámci slavnostního aktu v době od 23. Do 25. Září 2010. V doprovodném programu
proběhnou workshopy, výlety, setkání obcí více než 30 evropských regionů, výstava soutěžních projektů a třídenní vesnická slavnost s bohatým kulturním programem a kulinářskými zážitky. Pořadatelem akce je vítěz Evropské ceny obnovy vesnice 2008, obec
Sand in Taufers, Jižní Tyrolsko, Itálie. Velmi se těším, že se s Vámi a s co nejvíce Vašimi
„spolubojovníky“ v Sand in Taufers setkám!
V příloze tohoto dopisu naleznete předběžný program slavnostního udílení cen a přihlášku. Žádám Vás, abyste ji celou vyplnil a zaslal zpět nejpozději do 20. Srpna 2010.
Chybějící informace, zejména témata jednotlivých workshopů a cíle výletů, Vám sdělíme
později.
Vezměte prosím na vědomí, že Vaše přihláška není spojena s rezervací ubytování. Ubytování si co nejdříve rezervujte u Cestovního spolku Sand in Taufers: Tourismusverein
Sand in Taufers, Josef-Jungmann-Straße 8, 39032 Sand in Taufers, Italien; Tel: +39 0474
678076, Fax:+39 0474 678 922, nko@taufers.com, www.taufers.com
Jak je patrné z předběžného programu, budou podklady jednotlivých účastníků vystaveny na stolech a tabulích. Chtěla bych Vás současně požádat, abyste svůj „stánek“ večer
24. Září (od 18 do asi 21 hod) obsadil jedním nebo více osobami, které budou zájemcům
odpovídat na případné dotazy. Svou výstavní plochu můžete doplnit dalšími materiály
i kulinářské povahy. Vezměte však prosím na vědomí, že v pátek budou možné jen drobné úpravy stánků: jejich rozsáhlejší úpravy by měly proběhnout již ve čtvrtek odpoledne.
Obec Sand in Taufers zároveň zve všechny účastníky soutěže, aby se společně se svým
stánkem zúčastnili „Ulice požitků“ a prezentovali tak své speciality a výrobky. Bližší
informace Vám poskytne pan Meinhard Fuchsbrugger, Obecní rada v Sand in Taufers,
meinhard@speikboden.it, Tel: +39 0474 678 122.
Kromě toho bych Vás chtěla upozornit na to, že akce bude sice vedena ve více jazycích,
přesto však bude probíhat zejména v němčině, a proto bych Vám chtěla doporučit, aby
Vás v případě potřeby doprovázel tlumočník.
Na závěr bych Vás ještě jednou chtěla „obtěžovat“ žádostí o spolupráci s médii
a o zasílání tiskových zpráv, popř. oznámení případných rozhlasových a televizních
vysílání (s udáním data, názvem stanice, účastníka rozhovoru atd.), také v souvislosti
s návštěvou hodnotící komise ve Vaší obci. I Vaši mediální partneři jsou zváni do Sand
in Taufers!
S pozdravem

Theres Friewald-Hofbauer
jednatelka společnosti
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Cesta zástupců spolku na vyhlášení
Obec Tučín za ﬁnanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj zorganizovala autobusový zájezd na slavnostní vyhlášení Evropské ceny obnovy vesnice
do Sand in Taufers v Itálii, vítězné obce roku 2008.
Autobus byl zaplněn zástupci spolků, které si samy spolky nominovali. Přípravy byly velké, neboť jsme jeli prezentovat nejen Tučín ale také region, Olomoucký kraj a celou ČR. Paní Hrdličková s děvčaty napekla výborné koláčky,
paní Řezníčková s děvčaty napekla, perníčky a anýzové trubičky, Hanka Pavlíčková s děvčaty perníčky nazdobila, Leoš Zdráhal připravil vepřové produkty a rodiče s dětmi vyrobily krásné košíky z pedigu a hedvábné šátky. Pan
starosta zajistil na prezentaci plechovkové pivo od Pivovaru ZUBR a nealko
nápoje od Hanácké kyselky.
Ve středu 22.9.2010 brzy ráno ve 3 hodiny přijel autobus cestovní kanceláře
Hornet tour, která nám zajišťovala dopravu, ubytování i atraktivní program
na cestu. Noční cesta proběhla v poklidu a první zastávka byla v rakouském
městečku Salzburk, kde nás průvodkyně Vlasta provedla s výkladem krásným parkem a pak historickou částí městečka včetně kostela a rodného domu
Mozarta. U tohoto domu jsme se poprvé setkali s druhým zájezdem účastníků z Lidečka, kteří také mířili na vyhlášení do Sand in Taufers jako Vítěz
vesnice roku 2008. Jelikož dopravu zajišťovala stejná cestovní kancelář měli
jsme stejný program cesty. Po rozchodu si měl každý možnost projít tržnici
s místními produkty nebo ochutnat rakouské pivo. Po odjezdu byla dalším
cílem kabinková lanovka na Dachstein. Naše výprava se dostala po přestupu
na další kabinku na vrchol Krippenstein. Zde za krásného azurového podnebí a sluníčka si někteří vyzkoušeli odpočinek na lehátkách, nebo se věnovali
krásnému výhledu do všech stran na rozlehlé alpské masívy. Bylo možné se
i koulovat na plochách se zbytky loňského sněhu.
Ještě v Rakousku jsme dojeli na hotel Brandwirt v Gosau .Po ubytování
a večeři jsme si společně zazpívali s kytarami, na které hrál starosta Jirka Řezníček a člen výpravy Michal Pospíšil. Ráno jsme se probudili do mlhy, ale než
jsme autobusem dorazili do vesničky Haltstat na břehu solného jezera bylo
opět krásně slunečno. Prohlídka vesničky byla příjemným zpestřením dne
včetně nákupu ochucených solí, mýdel a ostatních suvenýrů. Po prohlídce
nás čekal přejezd do Itálie a příjezd do Sand In Taufers na hotel Adler, kde
byla naše výprava ubytovaná. Den ale nekončil. Hned po večeři jsme vyrazili do průvodu všech účastněných zemí, který procházel ulicemi městečka.
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Organizace průvodu ze strany pořadatelů trošku zaskřípala a tak jsme při
hledání nějakého organizátora najednou stáli jako první v čele průvodu. Před
naši výpravu přišly dvě děti s cedulkou označující Tučín a reion Olmitz Česká
republika a dva jezdci na koních. Najednou byl dán pokyn k pochodu a tak
se celý průvod dal do pohybu pod vedením Tučína. Jak později říkala naše
průvodkyně Vlasta Tučín vypadal velmi pohledně jak Olympijská výprava ve
stejných červených a černých bundách od ﬁrmy Voženílek.
Průvod byl ukončen pod velkým zastřešeným placem, na kterém všechny
přítomné přivítal místní starosta a pak už začala hrát místní hudba. Jelikož
stoly byly prázdné, přinesli jsme si vlastní občerstvení z autobusu. Po našem
vzoru se přidalo i Lidečko. Zábava se rozjela až v okamžiku, když začala hrát
krojovaná dechová hudba Lidečanka a tučíňáci začali tancovat. Společně rozdmýchali velkou schow. Před půlnocí jsme odjeli na hotel. Někteří šli spát jiní
ještě pozpěvovali společně na pokoji. Druhý den ráno byl pro většinu účastníků relaxem s možností využití hotelového bazénu, vířivky nebo procházky
a odpočinku. Nezávidění hodnou pozici měl starosta s místostarostou Ing.
Janou Slaměníkovou, knihovnicí Mgr. Rychlíkovou, tlumočnicí Mgr. Terezou
Slaměníkovou a dobrovolníkem panem Machurou, kteří odjeli na workshopy, konference a jednání které trvaly až do 13 hodin. Pak rychle oběd, převléct a přejezd do sportovní haly, kde bylo připraveno slavnostní vyhlášení.
Po příjezdu děvčata nachystala prezentační stánek obce Tučín, na kterém
byly prezentovány výrobky z obce, vepřové i sladké ochutnávky včetně piva
ZUBR a Hanácké kyselky. Ve stánku se promítalo na monitoru i video o Tučíně. Ve stánku se postupně vystřídaly děvčata z řad účastníků tučínské výpravy. Po krátkém oﬁciálním přivítání a kulturním programu byly postupně
vyhlášeny všechny zúčastněné obce. Každý dostal svého dětského průvodce,
který doprovodil zástupce obce na pódium k převzetí ocenění. Při slavnostním ceremoniálu bylo vyhlášeno 1.místo ostatní účastíci převzali ocenění dle
skupin umístnění. Tučín byl vyhlášen v první skupině ﬁnalistů a patřil mezi
kandidáty na vítězství. Na jevišti předal starostovi obce Tučín Jiřímu Řezníčkovi a místostarostce Ing. Janě Slaměníkové ocenění, předseda Evropské
pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, dolnorakouský
hejtman Dr. Erwinem Pröll, náměstek jihotyrolského hejtmana Hans Berger
a předseda hodnotící komise Charles Konnen (Lucembursko). (Na fotograﬁi
zleva doprava):
Po předání prvního místa byli všichni účastníci pozvání na společný raut
do vedlejšího stanu aby se uvolnila sportovní hala, kterou během 20 minut
přestavělo spousta lidských mravenců z řadového sezení na stolovou úpravu
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

včetně prostření na společnou večeři. Tradičním italským jídlem byla zahájena závěrečná část vyhlášení a to zábavou k tanci i poslechu. Po 22 hodině
se celá výprava přesunula na hotel. Druhý den byla v plánu ještě vycházka
k vodopádům, ale poprvé za celý pobyt se zatáhlo a začalo pršet, na kopcích
bylo vidět i čerstvě napadený sníh. Rychlá změna programu nabídla možnost účastníkům prohlídku Sand in Taufers včetně nákupů suvenýrů a dárků
domů. Před polednem jsme vyrazili autobusem zpět směrem k domovu. Cestou bylo podáváno občerstvení v podobě tekutin i mastných a sladkých domácích produktů takže nebylo potřeba žádných restauračních zařízení. Celá
výprava dorazila domů před půlnocí
v sobotu 25. 9. Pro účastníky to byl
obrovský zážitek, který bude trvalou
vzpomínkou na obrovský úspěch
obce Tučín na Evropské úrovni.
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Sand in Taufers, 25. září 2010
V soutěži evropských vesnic bylo rozhodnuto!
Evropskou cenu obnovy vesnice 2010 vyhrála vorarlberská obec Langenegg
z Rakouska. Více než 1 000 aktérů obnovy vesnice z více než 30 evropských
regionů se zúčastnilo velkolepého udílení cen v jihotyrolské obci Sand in Taufers
v Itálii, která vyhrála Evropskou cenu obnovy vesnice 2008.
„Letošní motto Evropské soutěže obnovy vesnice‚ Nová energie pro silnou
spolupráci si vzalo na mušku dvě snad největší výzvy naší doby. Vyžadovalo
inovativní koncepty v boji proti změně klimatu a efektivní opatření k soudržnosti generací, pohlaví i kultur. Obojí se ukázalo být skutečnou doménou vorarlberské obce Langenegg. Ta se zároveň vyznačuje i komplexním a udržitelným
rozvojem orientovaným do budoucnosti, na kterém se výrazně podílejí samotní
občané. Proto neměla devatenáctičlenná mezinárodní porota pochybnosti o tom,
že vítězem Evropské ceny obnovy vesnice 2010 se může stát jedině Langenegg,“
řekl předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice,
dolnorakouský hejtman Dr. Erwin Pröll v rámci slavnostního udílení Evropských
cen obnovy vesnice 2010 24. září 2010 v jihotyrolské obci Sand in Taufers v Itálii.
Slavnostního aktu, popř. četných akcí konaných při této příležitosti, se zúčastnili vedle celé řady předních osobností také členové jihotyrolské vlády, a to
jihotyrolský hejtman Dr. Luis Durnwalder, náměstek hejtmana Hans Berger
a zemský rada Dr. Michl Laimer, vorarlberský místodržící Mag. Markus Wallner a více než 1 000 aktivistů obnovy vesnice z více než 30 evropských regionů.
Součástí programu byly konference, workshopy, Open Space, exkurze, výstava
soutěžních projektů, slavnostní průvod, „Ulice požitků“ prezentující místní produkty a velkolepá oslava, která probíhala na celém území obce a trvala tři dny.
Obec Langenegg zahájila svůj příkladný proces rozvoje v polovině 90. let 20. století
na základě rozsáhlého konceptu vypracovaného občany a experty. Iniciačním
projektem byla rekonstrukce historické budovy v centru obce, ve které byly
zřízeny důležité služby a bytové jednotky. Tím byl podniknut první první krok
k zvýšení kvality života a posílení identity obce. Zároveň byly zahájeny i četné
projekty, které měly vézt k efektivnímu využívání enegie za použití obnovitelných zdrojů. Zařízení na bioplyn, vytápění štěpkou a velké množství fotovolZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 25/2010

/48

/49

taických a solárních zařízení, jejichž zřizování obec podporuje, činí Langenegg
průkopníkem energetické samostatnosti. Využívání zdejší jedle bělokoré jako
stavebního materiálu pro četné soukromé i obecní stavební projekty přispívá
nejen k posílení hospodářského koloběhu toh to území, ale má i cenný přínos
pro ekologickou výstavbu. Vysoká kvalita architektury není v Langeneggu nikdy účelem sama pro sebe, ale zahrnuje vždy i sociální a hospodářské aspekty.
Četné aktivity prokazují odhodlání k využívání energie všech skupin obyvatel.
Příkladem je zapojení postižených spoluobačnů místní svépomocné organizace Lebenshilfe do hospodářského života, kteří v „Poštovním obchůdku“ převzali poštovní služby a prodávají umělecké předměty ruční výroby ze svých dílen.

a patřil mezi kandidáty na vítězství. Na jevišti předal starostovi obce Tučín Jiřímu
Řezníčkovi a místostarostce Ing. Janě Slaměníkové ocenění předseda Evropské
pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, dolnorakouský hejtman Dr. Erwinem Pröll, náměstek jihotyrolského hejtmana Hans Berger a předseda
hodnotící komise Charles Konnen (Lucembursko). (Na fotograﬁi zleva doprava):

„Stop na objednávku,“„langeneggské talenty“ – místní měna, která napomáhá
udržet peníze v obci, obecní „sdílené auto,“ přenosné roční jízdenky v rámci dopravního spolku Vorarlberg, rozsáhlý sociální koncept pro mladé, staré i postižené
spoluobčany jsou jen některé z projektů, které dokazují, že Langenegg opravdu
žije mottem „Nová energie pro silnou spolupráci“ v doslovném i přeneseném
slova smyslu.
„Novou energii pro silnou spolupráci“ prokázali i všichni ostatní účastníci soutěže. Z mnoha dobrých projektů bylo dvanáct nejlepších oceněno „Evropskou
cenou obnovy vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality.“ Třináct účastníků se může těšit „Evropskou
cenou obnovy vesnice za mimořádné výkony ve více oblastech rozvoje vesnice.“
Čtyři účastníci získali „Evropskou cenou obnovy vesnice za mimořádné výkony
v jednotlivých oblastech rozvoje vesnice.“
Soutěž o Evropskou cenu obnovy vesnice zřídila Evropská pracovní společností
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice v roce 1990. Jejím cílem je podporovat
výměnu zkušeností, napomáhat k ucelení Evropy a informovat evropskou veřejnost o celospolečenském významu venkova. Soutěž probíhá od roku 1990
v dvouletých cyklech a hodnoceny jsou 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. Důležitou roli přitom hraje komplexní přístup, trvalá udržitelnost a realizace založená
na zapojení obyvatel, vlastní iniciativě a ochotě ke spolupráci.
Akce je podporována Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.
INFORMACE: Theres Friewald-Hofbauer, +43/1/533 84 01, E-Mail: friewald@landentwicklung.org

Při slavnostním ceremoniálu bylo vyhlášeno 1. místo ostatní účastíci převzali ocenění dle skupin umístnění. Tučín byl vyhlášen v první skupině ﬁnalistů
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Tučín
byl oceněn Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice
EVROPSKOU CENOU OBNOVY VESNICE 2010.
za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající
kvality
Na slavnostní vyhlášení do Italie, Sand in Taufers v Jižním Tyrolsku vypravila obec
Tučín celý autobus pro zástupce spolků a zastupitele obce. Účast byla odměnou za
celoroční práci pro obec.
Překlad z ocenění:

Tučín
byl oceněn Evropskou pracovní společností
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice
EVROPSKOU CENOU OBNOVY VESNICE
za komplexní, trvale udržitelný a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice
vynikající kvality.
2010
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Evropská cena obnovy vesnice za mimořádné výkony ve více oblastech rozvoje vesnice
Burgjoß, Hessen (Hesensko), Německo
Dobrá Niva, Slovensko
Dzierżoniów, Dolní Slezsko, Polsko
Jützenbach, Thüringen (Durynsko), Německo
Lajen, Jižní Tyrolsko, Itálie
Langenreichenbach, Sachsen (Sasko), Německo
Lidečko, Okres Zlín, Česká republika
Lommersweiler, Německojazyčné společenství, Belgie
Mertzig, Lucembrusko
Schenefeld, Šlesvicko-Holštýnsko, Německo
St. Koloman, Salzburg, Rakousko
St-Martin, Wallis, Švýcarsko
Wijk aan Zee, Severní Holandsko, Nizozemí

Evropská cena obnovy vesnice za mimořádné výkony v jednotlivých oblastech rozvoje
vesnice
Blankensee, Brandenburg (Braniborsko), Německo
Gingst, Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko-Přední Pomořansko), Německo
Gleinstätten, Steiermark (Štýrsko), Rakousko
Zdzieszowice, Opole, Polsko
Pochvalné uznaní - Žádný účastník

A s kterými účastníky jsme soutěžili?

Poděkování

(uvedeno dle pořadí skupin a abecedním obce)

Evropská cena obnovy vesnice 2010

Vážený pane starosto

Langenegg, Vorarlberg (Vorarlbersko), Rakousko

Evropská cena obnovy vesnice za komplexní, trvale udržitelný a mottu odpovídající
rozvoj vesnice vynikající kvality
Aller-Leine-Tal, Niedersachen (Dolní Sasko), Německo
Alsómocsolád, Maďarsko
Eicherscheid, Nordrhein-Westfalen (Porýní-Vestfálsko), Německo
Elster (Elbe), Sachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko), Německo
Losheim am See, Saarland (Sársko), Německo
Merkendorf, Bayern (Bavorsko), Německo
Prellenkirchen, Niederösterreich (Dolní Rakousky), Rakousko
St. Veit/Glan, Kärnten (Korutany), Rakousko
Tučín, Olomoucký kraj, Česká republika
Virgen, Tirol (Tyrolsko), Rakousko
Vrin, Graubünden, Švýcarsko
Zillingtal, Burgenland, Rakousko
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Vaší obce za
obětavou pomoc při čerpání vody při povodních dne 4. června 2010 v areálu
našich zahrádek Českého zahrádkářského svazu, základní organizace č. 2, Přerov
– pod nemocnicí. Záplava náš areál zasáhla ve velkém rozsahu a jejich zásah zamezil
velké škodě na našem majetku. Jsme si vědomi toho, že členové sboru dobrovolných hasičů dělají tuto práci nad rámec svých povinností a na úkor svého volného
času. Chtěli bychom tímto vyslovit své veliké uznání nad touto činností a poděkovat těmto lidem za jejich lidský přístup, který je v dnešní době takřka vzácností.
Prosíme o tlumočení poděkování našim jménem.
S pozdravem
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Za český zahrádkářský svaz
Základní organizace č.2 Přerov
Štěpánková Pavla
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Děkujeme všem, kteří nám pomohli při přípravě vánoční výstavky, vám všem, kteří
jste nám zapůjčili své vystavované andílky a jiné výrobky s vánoční tématikou a také
děkujeme všem, kteří jste se na naši výstavku přišli podívat. Dámský klub

Na závěr
Ještě jednou se omlouvám za opožděné vydání zpráviček, ale čas je neúprosný
a povinností stále přibývá. Tyto zprávičky jsou na doplnění informací. Další
vyjdou v dubnu za 1. Čtvrtletí 2011 a věřím, že pak již budou ve starých kolejích
vycházet pravidelně, jak jste byli zvyklí.
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. Všem
za prezentaci před komisí a před návštěvníky, a za Vaši každodenní práci kolem
domečků, která je 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.
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