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Vážení spoluobčané,
Tak se nám opět překlopila stránka dalšího roku a my Vám přejeme, hlavně
zdraví, štěstí, pohodu a spoustu sil do další etapy života. Zprávičky z Tučína
Vám trošku připomenou co se událo na přelomu roku 2010 a 2011 včetně
prvního čtvrtletí roku 2011, ale také Vás budou informovat na co se můžete
připravit. Doufám, že i v tom letošním roce si každý z Vás najde cestičku na
akce pořádané místními spolky či obcí.

Z činnosti obce:

•

1. 1. 2011 v čase 0:30 hodin proběhlo již pravidelné setkání občanů, příbuzných, kamarádů a příznivců obce u osvětlené Vánoční lípy ke společnému
uvítání roku 2011. Všichni zúčastnění si vzájemně popřáli a společně se starostou obce a ostatními členy zastupitelstva si připili šampaňským na zdraví
a nový rok 2011. Po přípitku byl odpálen ﬁrmou Ohňostroje Pavel Novák
velký ohňostroj, na který si občané přispěli svými příspěvky. Je pěkné, že občané podporují tuto akci, aby se omezilo střílení u každého druhého domu,
neboť pak hrozí, že pyrotechniku před domy odpalují mnohdy lidé v podnapilém stavu a může dojít ke zranění čí ohrožení majetku ostatních občanů,
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případně požáru. Společný ohňostroj je bezpečně odpálen odbornou ﬁrmou
na bezpečném místě a při větším počtu příspěvků je bohatší a pohlednější.
V letošním roce se vybralo o něco méně než v uplynulých letech, ale děkujeme
všem občanům od seniorů až po spolky, které přispěly na letošní ohňostroj.
Věříme, že tato společná akce bude mít podporu i v příštích letech.
• 4.1. byl k vidění přírodní úkaz
zatmění slunce. Vzhledem k velké
mlze, bylo možné tuto zajímavost
sledovat pouhým okem bez pomůcek na ochranu zraku.
• 5.1. v 18:18 hodin přišla z Hasičského záchranného sboru v Přerově výstražná informace pro vyhlášení požárního poplachu „Požár
nízké budovy čp. 42 Tučín, požár ve
sklepě RD, hoří brikety. Na základě
této výstrahy vyhlásil starosta obce
požární poplach pro SDH Tučín. Na místo požáru dorazili jako první hasiči
z Přerova téměř současně s SDH Tučín a dorazil i SDH Radslavice. Za pomocí
dýchacích přístrojů a tlakové vody bylo ohnisko požáru uhašeno profesionálními hasiči z Přerova, kteří zkontrolovali stav termo kamerou. Po vynošení
zahořeného materiálu se bez škod na majetku rozjely všechny sbory zpět na
základny. Majetek byl uchráněn díky rychlému oznámení zahoření majitelkou domu na telefon 150. Majitelka se zachovale velice správně a bez zmatků.
Je správné volat včas a ne čekat, až zjistíte, že sami oheň nezvládáte. Pro SDH
Tučín to byl první ostrý výjezd novým požárním vozidlem.
• 8.1. proběhla v obci Tučín tak jako v mnohých jiných obcích a městech
Tříkrálová sbírka. Hlavní organizátorka za Tučín paní Kopecká Marie společně s paní Stiskálkovou Josefou a Matějíčkovou Veronikou vyšly společně
s třemi dětmi Adelkou a Karolínkou Benešovými a Sylvinkou Rychlíkovou.
Velký liják promočil koledníky a tak po ohřátí dokončili obchůzku po obci
jen dospělí. Do zapečetěných pokladniček koledníci vybrali v obci Tučín
9.600,- Kč Tato částka byla odevzdána na Oblastní charitu v Přerově. V roce
2010 dostala Oblastní charita Přerov k dispozici 362.677,- Kč. Tato částka
byla rozdělena takto:
- Přímá pomoc lidem v nouzi
100.000,-Kč
- Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
120.000,-Kč
- Podpora občanské poradny
50.000,-Kč
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- Podpora setkávání seniorů SPOLU
60.000,-Kč
- Pomoc postiženým zemětřesením v HAITI
25.000,-Kč
- Příspěvek do Nouzového fondu Arcidiecézní charity Olomouc 7.667,-Kč
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku a také všem,
kteří se podílejí na její organizaci.

•

13.1. byla obec Tučín prezentovaná starostou obce Jiřím Řezníčkem na
veletrhu Regiontur v Brně. Na stánku Spolku pro obnovu venkova, kterého
je obec členem byly vystavovány propagační materiály obce včetně keramických medníků naplněných medem od Radima Šuláka. Také nově odlité
zvonečky s úchytem v podobě věže zvonice měly velký ohlas.
• 14.1. byla zahájena plesová sezóna v Tučíně plesem obce Tučín.
K tanci a poslechu hrála skupina
DUO SUNSET, která je v Tučíně již
jako doma. Příjemná zábava včetně
bohaté tomboly od sponzorů a návštěvníků plesu, kterým děkujeme
za dary, vydržela až do ranních hodin. Také díky vzorné obsluze děvčat z Tučína, za pomoci výčepního
Stani, vydrželi návštěvníci až do samého konce. Poprvé byla využita i nová
přístavba terasy, jako prostor pro kuřáky.
• 20.1. se účastnil starosta obce pracovního jednání s polskými partnery
v obci Pavlovice u Přerova. Jednání bylo zaměřeno na stanovení společných
akcí v rámci dotačních možností projektu příhraniční spolupráce Euroregionu Praděd. Zástupci MAS Záhoří Bečva, se dohodli na třech základních projektech, z kterých bude možné částečně hradit a organizovat společné akce
obou Mikroregionů, jako jsou Hry bez hranic, Dožínky MAS Záhoří Bečva
a další společné projekty spolků obcí, které mají o spolupráci zájem.
• 22.1. organizovalo v budově OU v Tučíně Myslivecké sdružení Želatovice
ples pro své členy a hosty. Hlavním sortimentem tomboly byla zvěřina včetně
1. Ceny divokého prasete, kterou již třetím rokem vyhrál stejný výherce.
Blahopřejeme!
• 24.1. zasedalo Zastupitelstvo obce Tučín. Mimo zhodnocení a poděkování
za pomoc s organizací plesu byly probrány důležité body.
• 24.1. navštívil starosta obce na sjednané schůzce europoslance Jana Březinu. Předmětem jednání byla možnost návštěvy Evropského parlamentu
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 26/2011

/4

/5

v Bruselu pro starosty a zástupce obcí mikroregionů Olomouckého kraje.
Jednání bylo úspěšné.
• 25.1. proběhla v Prosenicích Valná hromada DSO Mikroregionu Pobečví,
kterého je obec Tučín aktivním členem. Na VH byla přednesena zpráva
o činnosti mikroregionu v roce 2010 a bylo schváleno podání žádosti do Programu obnovy venkova na pořízení komunální techniky pro obce, včetně
párty stanu a ozvučení. Bylo také ujednáno, že Dožínky MAS se budou konat
17.9. 2011 v Sušicích. Valná hromada vzala na vědomí vystoupení obce Dolní
Újezd z DSO Mikroregionu Pobečví, z důvodu dvojitého členství i v Mikroregionu Lipensko.
• 26.1. se zúčastnili členové SDH Tučín, kteří jsou určeni k řízení požárního
vozidla školení řidičů v Ležákové autoškole. Školení absolvoval i zaměstnanec
obce včetně starosty. Účastnit se školení řidičů je povinné, a bez absolvování
nelze řídit služební vozidla. Všichni prospěli bez ztráty kytičky.
• 29.1. obsadili budovu obecního úřadu v Tučíně hasiči. Ne proto, že by zde
hasili požár, ale žízeň a podrážky tanečníků na plese SDH Tučín. Nabídky
dobré zábavy, večeře i tomboly využilo opět spoustu návštěvníků z Tučína
i okolí.
• 4.2. proběhla VH okrsku SDH Pavlovice. V tomto okrsku je členem i SDH
Tučín.
• 9.2. jednali v Tučíně zástupci Pozemkového úřadu Přerov společně se
starostou obce Tučín o realizaci Retenční nádrže v místě Plaviska a cesty
C23 od Jurečkového ke Hranici. Realizace cesty je plánovaná na letošní rok,
Retenční nádrž dle dotačních možností v roce 2012.
• 10.2. obcházel starosta obce společně s restaurátorem památek panem
Hradilíkem památky místního významu jako pískovcový kříž v Šerým, sochu
sv. Panny Marie s jezulátkem a zvonici, aby sepsali restaurátorský záměr potřebný pro získání dotací na opravu těchto památek. Pískovcový kříž, který je
ve špatném stavu bude demontován, odvezen do restaurátorské dílny a pak
převezen zpět na nové místo, kde bude dominantou části obce. Nové místo bylo zastupitelstvem schváleno na rohu Zemanky a cesty kolem Plaviska
v místě umístněného stávajícího železného rámečku s fotkou svatyně. Socha
sv. Panny Marie bude opravena včetně poškozených a neúplných prstů a doplněna o artefakt zlatých blesků, které dle dokumentů památkového úřadu
má svírat v ruce jezulátko. Zvonice bude opravena v interiéru v rozsahu rozebrání podlahy a provedení odvodnění a odizolování proti vlhkosti, oprava omítek a elektroinstalace a výměna vstupních dveří včetně předláždění
přístupového chodníku.
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•

13.2. poprvé vyzkoušely ženy a děvčata nový styl cvičení ZUMBA ﬁtness.
Pod vedením Markéty Vojtáškové se v budově obecního úřadu v Tučíně rozpohybovaly účastnice nenáročnými kroky v rytmu latino a dynamické hudby.
Za poplatek 40,-Kč pro lektorku můžete hubnout a ještě se u toho bavit.
• v 8. týdnu se začaly scházet děvčata pod vedením Hany Pavlíčkové, aby se
naučila plést, oplétat lahve a tvořit hezké výrobky z papíru. Na třech kurzech
paní Pavlíčková naučila děvčata techniku pletení z papíru a možnost využít papír nejen do sběru, kamen či odpadkového koše ale také k praktickým
a estetickým účelům.

•

18.2. předal starosta Lidečka Vojtěch Ryza, který v loňském roce zastával
funkci ředitele soutěže, pomyslný štafetový kolík v soutěži Vesnice roku starostovi obce Tučín. Symbolickým předáním dřevěného kolíku za přítomnosti
členů celostátní komise a dohledu tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR převzal pro rok 2011 funkci ředitele soutěže Vesnice roku starosta vítězné obce Tučín z roku 2009 Jiří Řezníček.
• 19.2. uspořádali v budově OU v Tučíně svůj ples Chovatelé ze Želatovic.
Opět plně využité prostory a dobrá zábava zpříjemnila sobotní večer mnohým občanům.
• 23.2. zasedalo zastupitelstvo obce
Tučín.
• 26.2. patřila víceúčelová budova
OU dětem. Mateřská škola Tučín
uspořádala tradiční Dětský karneval. Zaplněné prostory dětmi, rodiči
a příbuznými byly známkou velmi
dobré akce.
• 5.3. proběhl v obci tradiční masopust. Ráno se sešlo na dvě desítky
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masek, které se společně vypravily po celé obci, aby doprovodily medvěda.
Ten si jako každý rok zatančil s hospodyňkami a masky si pochutnávaly na
výborných koblížcích, sladkostech, pečeném masu či řízečkách. Chvilku masky pozlobila technika a nechtělo se jí hudebně doprovázet medvěda k tanci.
Masky však pohotově zazpívaly písničku, u které medvěd hospodyňku vytancoval. Postupně se ještě připojily další masky včetně potulného desperáta
s poníky. Škoda, že si i děti, které doprovázely průvod společně s poníky neoblékly jakýkoli maškarní kostým. Průvod by byl zase o něco pestřejší. Snad
příští rok. Nejvytrvalejší z dětí byl Honzík Stiskálek, který v masce vydržel
a prošel celou obec. Po rychlém občerstvení a krátkém odpočinku následovalo večer Pochování basy. Vyprodaná kapacita budovy obecního úřadu byla
odměnou pro organizátory, kteří zvládají obě akce v jednom zátahu.
• 8.3. se sešly členky Klubu žen ke společnému posezení u kávičky, vínka
a malých chuťovek u příležitosti MDŽ.
• 11.3. hodnotili svou činnost za rok 2010 Zahradkáři z Tučína. Hostem
výroční členské schůze ČZS Tučín byl i předseda územní rady ČZS ČR
pan ing. Valenta, instruktor p. Černoch a starosta obce Jiří Řezníček. Při
pohledu do sálu bylo zřejmé, že zahrádkáři jsou opravdu převážně z řad seniorů.
O to významnější byla účast pěti mladých zahrádkářů, kterým byly oﬁciálně
předány průkazy členů ČZS Tučín. Novými členy se stali: Martin Doležal,
Jan Přikryl, Radim Šulák, Ondra Prudil a Zbyněk Krátký. Po zhodnocení
činnosti uplynulého roku a seznámení s revizní zprávou byl schválen plán
činnosti na rok 2011. Významným bodem výroční schůze bylo vyznamenání
bronzovou medailí „Za zásluhy o rozvoj zahrádkářství“ zasloužilých členů
pana Vladimíra Přikryla a Františka Nováka. Oba převzali ocenění z rukou
předsedy UR ČZS. Oﬁciální část byla ukončena připraveným občerstvením,
o které se postaraly manželky zahrádkářů. V průběhu občerstvení proběhla
video prezentace z výstavy ČZS v Tovačově.
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•

19.3. provedli hasiči SDH Tučín sběr železného šrotu v obci. Od rána nakládali připravené železo a ostatní pomáhali vynášet přímo z domů majitelů.
V chladném počasí přispěl k akci i hostinský Daďa otevřením pohostinství,
aby se mohli sběrači ohřát a posilnit klobáskou.
• 19. - 20.3. uspořádal Klub žen Výstavu fotograﬁí
• 25.3. organizovali hasiči odborné školení první pomoci. V sále OÚ si
vyzkoušeli prakticky provádění oživování masáží srdce a umělého dýchání.
Byla to i dobrá příprava na sobotní soutěž Radslavská přilba
• 26.3. se družstvo složené ze členů jednotky SDH Tučín zúčastnilo velké
soutěže hasičů s mezinárodní účastí Radslavská přilba. Součástí soutěže je
absolvování nejen odpolední překážkové dráhy, ale také testů silničních
pravidel, požárních předpisů a noční soutěže. V této části plní různé úkoly
jako stavění protipovodňové hráze, hašení požáru místnosti, slaňování, čerpání vody, vyprošťování zraněného z vozidla, plavba po rybníku, ale i orientaci
a procházení méně dostupných míst
jako jsou silážní prostory, lom apod.
V náročné soutěži mezi třiceti účastníky obstálo družstvo ve složení Štěpaník Petr, Mader Roman, Sehnalík
Jiří st., Sehnalík Jiří ml., Čtvrtníček Jan,
Škrobánek David na výbornou a obsadili krásné 3. místo. Blahopřejeme.
• 30.3. proběhlo jednání zastupitelstva obce.
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Informace z Obecního úřadu Tučín
Termíny nejbližších kulturních a sportovních akcí
1.5.

Stavění máje – zveme zvláště kluky a chlapy na pomoc při manipulaci
s těžkou májkou při naložení a samotném stavění. Sraz 9:00 hod na
točně. Po postavení májky zvou organizátoři všechny občany na malé
posezení u ohýnku při kytaře v areálu koupaliště pod májkou. K dispozici budou špekáčky a občerstvení – čepované pivo. Začátek posezení
s kytarou v 18 hodin.

7.5.

Festival Tučínský špekáček. Začátek ve 14:00 hodin v areálu koupaliště. V průběhu programu vystoupí 7 skupin hrající country, tramp, folk
a bluegrassovou muziku. Mezi skupinami vystoupí děti i dospělé taneční skupiny s country tanci. Po celou dobu bude v areálu táborák
s možností opečení špekáčků. Pro děti špekáčky zdrama. Občerstvení
včetně čepovaného piva doplní masité výrobky z udírny a roštu.
Vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 60,- Kč
28.5. Kácení máje začátek programu v 16:00 hodin. Od 19:00 hodin živá
hudba ELIXÍR k tanci a poslechu. Bohaté občerstvení včetně specialit
z roštu a udírny zajištěno.
5.6.

Blahopřání jubilantům – jubilanti oslavující své výročí narození od
ledna do června budou mít společné posezení s přípitkem, malým
občerstvením a přáním v budově obecního úřadu. Jubilanti budou
pozváni osobní pozvánkou.

11.6. Hry bez hranic – Mikroregionu Pobečví Tentokrát se bude vše odehrávat v obci Sobíšky, která v roce 2010 hry vyhrála. Zveme všechny
zájemce na tuto akci a také povzbudit reprezentační družstvo Tučína.
Začátek 14:00 hod
18.6. Soutěž v požárním útoku PS12 SDH o pohár starosty obce Tučín.
Začátek ve 13:00 hodin na hřišti v Tučíně. Soutěžit budou muži i ženy
v požárním útoku na 2B dle místních pravidel, ale také v tajné disciplíně. Přijďte se podívat na netradiční soutěž, která Vás nejen pobaví,
ale také zároveň potěší. Občerstvení zajištěno.
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Platby poplatků
Platby poplatků budou probíhat v těchto termínech:
Platba stočného + poplatek ze psů 17. týden 26.-29.4. 2011
Poplatek za komunální odpad
24. týden 13.-17.6. 2011
Žádáme občany o dodržení termínů plateb, které je možné uhradit na obecním úřadě, nebo bankovním převodem na účet obce: 1882946379/0800
Komunální odpady – sběr nebezpečných odpadů
16.4. proběhne sběr nebezpečných odpadů. Přivezte nebezpečné odpady
v sobotu 16.4. v 9:00 hodin na točnu. Neodkládejte na zem, počkejte příjezdu
sběrného vozidla. Sbírat se budou všechny nebezpečné odpady: monitory,
televize, rádia, ledničky, zářivky, baterie, postřiky a chemikálie, oleje + nádoby
od olejů a postřiků, pneumatiky, barvy a plechovky od barev.
29.4. budou v obci přistaveny kontejnery na velký domovní odpad. Do kontejneru nepatří železo, stavební suť, nebezpečné odpady a sklo. Kontejnery
budou přistaveny v pátek 29.4. za prodejnu Jednoty, k pohostinství Na Rybníčku a k Floriánovému.

Obecní úřad Tučín ve spolupráci s ﬁrmou SITA CZ a.s. pro Vás zajistí

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO A EEZ ODPADU!
PROČ?
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální
odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.
Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika,
pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, zaolejované hadry
a pneumatiky.
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Dále můžete odevzdat EEZ odpady
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory,
vysavače, mikrovlné trouby atd.
Nebezpečné odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu:
Datum
16. 4. 2011

místo
Na točně

hodina
9,00 – 10,00

Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděn v souladu s platnými
předpisy.
Ze zasedání zastupitelstva:
30. 3. na zasedání zastupitelstva bylo projednáno:
ZO schválilo - Rozpočet obce Tučín pro rok 2011 va výši 5.841.000,-Kč
Výkup pozemků od vlastníků na stavbu Stezky pro pěší
a cyklisty Tučín – Želatovice
- Kladný hospodářský výsledek MŠ Tučín
- Projektovou studii na případnou výstavbu požární zbrojnice
ve dvoře č.p. 9
- Cenovou nabídku na zpracování In line dráhy
(zpevnění cesty) vedoucí od hřiště (lom) pod bažantnicí
až k Pavlíčkovému
- Zadání poptávky na vybudování ing. sítí pro 14 rodinných
domů pro developerskou či realitní společnost.
ZO zamítlo - Žádost o změnu Územního plánu pro možnost rozšíření
výstavby RD v poli u trafa za Šmiřákovým
Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad upozorňuje majitele psů, že jsou povinni zabezpečit svého psa,
aby nemohl volně pobíhat po obci. Volně pobíhající pes, i když se může
jednat o rasu malého vzrůstu, může způsobit zranění dětí i dospělých případně vyvolat stres u lidí bojící se jakýchkoli psů. Dále volně pobíhající pes
znečišťuje svými exkrementy veřejná prostranství včetně polních cest a soukromých pozemků. Poslední dobou po zimním období jsou prostranství silně znečištěny výkaly. Majitel zvířete je povinen uklidit po svém čtyřnohém
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 26/2011

miláčkovi případný exkrement z jakéhokoli veřejného prostranství kde dojde
ke znečištění. (chodník, cesta, polní cesta, park, travnatá plocha). Uvědomte
si prosím, že tyto prostory využívají děti ke svým hrám a dovádění, dospělí
k procházkám a je silně nepříjemný kontakt se znečištěním. Určitě by se to
ani Vám osobně nelíbilo. Bezohledné je, když takto znečišťují prostranství bez
úklidu mazlíčci na vodítkách přímo pod dohledem svého pána či paničky.
Upozorňujeme, že v současné době je poplatek ze psů stanoven v minimální
výši 50,-Kč/rok. V případě že se situace nezlepší, bude poplatek navýšen dle
zákona včetně povinnosti opatření každého psa známkou a řešením znečišťování a volně pobíhajících psů se bude zabývat přestupková komise Města
Přerova. Žádáme majitele psů, aby byli ohleduplní ke svému okolí, ostatním
spoluobčanům a návštěvníkům obce a po svých mazlíčcích uklízeli. I Vám by
se mohlo stát, že jednou šlápnete do měkkého.
Statistika
Ke dni 31.12. 2010 žilo v obci 447 obyvatel, z toho 213 mužů a 234 žen. V roce
2010 se narodilo sedm dětí, přistěhovalo se 16 občanů, odstěhovalo se 6 lidí.
Zemřelo 7 občanů. V obci žilo 33 vdov a 3 vdovci. Průměrný věk činil 42,4
roku. U mužů byl průměr 41,6 roku, u žen 43,1 roku.

Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku 2011
Leden
Popelková Anastázie
Sedlář Zdeněk
Mattauchová Eliška
Jemelková Emílie

80
70
75
84

Únor
Janáčková Jiřina

81

Březen
Jemelková Josefa
Karas Jiří
Pilátová Marta

88
84
50

Květen
Zavadilová Dobroslava
Popelka Jan
Stiskálek Jan
Jemelka Jaroslav
Peroutková Marie
Jemelka Jan
Ležáková Vlasta

84
83
70
92
81
60
60

Červen
Valenta František
Slaměníková Anna

84
83

Všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním
i pracovním životě a stále dobrou náladu.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 26/2011

/12

/13

V minulém čísle se chybou při sestavování Zpráviček nezařadil příspěvek
z cyklovýletu do Teplic nad Bečvou. Omlouváme se a zařazujeme v tomto čísle.

TUČŇÁCI NA KOLECH
V sobotu 18.10. 2010 uspořádal OÚ již pátý ročník cyklovýletu“Tučňáci na
kolech“. Na pomyslné startovní čáře se sešlo 29 cyklistů,z toho pět přespolních. Letošní ročník byl rekordní nejen počtem zúčastněných, ale i věkovou
hranicí. Nejmladším cyklistkám jsou čtyři roky,nejstaršímu 65 let
Z Tučína jsme vyjížděli v 9.30 hodin od autobusové zastávky a trasa výletu
vedla přes Lhotu u Lipníka do Paršovského lesa,kde byla první delší zastávka
u myslivecké chaty „Hubert“. Tady na nás čekali paní Dlouhá a manželé Iva
a Petr Pospíšilovi, kteří pro nás připravili malé občerstvení-čaj, kávu a něco
sladkého.
Počasí bylo nádherné a tak každý, kdo se prošel kolem chaty, našel hříbky.
Všichni jsme se domluvili, že po návratu do Tučína nám z těchto hříbků Pospíšilovi připraví smaženici.
Po této přestávce vedla cesta přes „Maleník“ až do Teplic nad Bečvou. Kdo
měl zájem, mohl si v restauraci Aragonit dát oběd a potom se projít po lázeňské kolonádě.
Z lázní byl společný odjezd a cesta vedla po nové cyklostezce kolem plaveckého areálu v Hranicích do Týna nad Bečvou a přes Nové Dvory a Sušice až
do Tučína.
Do Tučína jsme dojeli v 16.00 hodin k restauraci Na Rybníčku, kde na nás
čekala slíbená smaženice, a kde pan starosta poděkoval všem zúčastněným.
Malým cyklistům-Elišce, Karolínce, Adélce B.,
Andrejce, Sylvince, Sabince a Adélce P. předal
medaile a drobné dárky.
Celá trasa z Tučína do
Teplic nad Bečvou a zpět
měří asi 55 km. Tohoto
čísla se nebojte a příští
podzim pojeďte také!.

VODĚNÍ MEDVĚDA + POCHOVÁNÍ BASY
V Tučíně je již několik let zvykem, že ulicemi Tučína prochází masopustní
průvod. Ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 5.3. medvěd nezahálel a spolu
s houfem masek vyrazil do ulic. V průvodu nescházely tradiční masky jako
pekař, kominík, bába s nůší, ponocný, vysloužilý voják s bubnem a myslivec
spolu s medvědem nebo spíš medvěd
s myslivcem? – kolikrát nebylo poznat,
kdo koho vedl. Kromě těchto masek
jste mohli spatřit i maxi čmeláka, motýla, Karkulku, břišní tanečnici, šaška,
Křemílka s Vochomůrkou, a dokonce
i bandita se svými poníky se k nám

Účastník cyklovýletu
Maruška B.
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připojil. A jelikož nám letos počasí obzvláště přálo, nejen medvěd propotil
svůj kožich při tanečku s místními hospodyňkami. Ty si zaslouží nemalý obdiv za to, jaké pohoštění si pro masky připravily. Ani letos nechybělo Tučolíno, ze kterého se po celou dobu vesele vyhrávalo k tanci.
Večer nás pak čekalo pokračování masopustního veselí v podobě Pochování
basy. Pořadatelé měli jen málo času na odpočinek, neboť průvod se protáhl
do pozdních odpoledních hodin, přesto však v sedm hodin v plném nasazení
a s patřičným elánem stáli „na značkách“. Nadšenci si pro všechny přítomné

připravili pestrý program. Samotný akt pochování basy byl opět doplněn
o lidový soud, který „ztrestal“ místní hříšníky a ti se pak museli vyplatit
v tekuté podobě. Kolem půlnoci přišlo překvapení a do sálu doslova vtrhlo
TUČÍNSKÉ ŠLAPETO, které rozproudilo už tak skvěle naladěné publikum.
V baru se o žíznivé a hladové krky starala rychlá obsluha „FAST FOODU“.
O plný parket se zasloužil Karel Caha s Olinkou.
Závěrem bychom jménem Nadšenců chtěli poděkovat za velmi hojnou účast,
která nás skutečně potěšila. Vyprodaný sál a úsměvy na vašich tvářích byly
pro nás tou pravou odměnou! Těšíme se zase příští rok.
NADŠENCI

Klub žen informuje
MDŽ
Dne 8. března 2011, v den svátku „Mezinárodního dne žen“ uspořádal Klub
žen na Obecním úřadě v Tučíně setkání pro své členky.
Každoročně se takto setkávají,
aby zejména oslavili svůj svátek a přitom zhodnotily, jak se
v předcházejícím roce dařilo
plnit naplánované akce. Na
setkání Klubu žen byl také
pozván starosta obce pan Jiří
Řezníček, který po přivítání
předal každé ženě kytičku.
V průběhu večera následovala
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neformální debata, která se změnila ve večer otázek žen a odpovědí pana
starosty k dění v naší obci, k probíhajícím a následně připravovaným akcím.
Pan starosta také poděkoval ženám za pomoc při akcích v obci v průběhu
loňského roku. Každá žena obdržela fotokopii „Poděkování starosty obce
Tučín“ za pomoc a spolupráci při rozvoji a prezentaci obce Tučín v letech
2006 - 2010 „které obdržel Klub žen na společném setkání spolků se zastupiteli obce a starostou obce na Obecním úřadě v říjnu roku 2010. V průběhu
setkání bylo podáváno malé občerstvení.
I v letošním roce u příležitosti „kulatých narozenin“ byly ženy přát paní
Jarmile Floriánové, která své narozeniny oslavila letos v únoru. Další jubilantkou bude paní Alena Vybíralová, která oslaví své „kulatiny“ v listopadu
2011. Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti jak v osobním tak i v pracovním životě a stále dobrou náladu.

Výstava fotograﬁí
O předjarním víkendu ve dnech 19. - 20. března 2011 pořádal Klub žen v prostorách budovy Obecního úřadu v Tučíně svou „první výstavku fotograﬁí“
autora Ing. Zbyňka Měřínského z Přerova. Námětem fotograﬁí bylo město
Přerov a jeho okolí - například park Michalov, chráněná krajinná oblast -přírodní rezervace Žebračka, noční Přerov, už dnes historická fotograﬁe mostu
„lávka u Sokolovny“, z okolí pohled na Helfštýn a nebo nádherná fotograﬁe vrb u Bezuchova anebo zpestření Příběh ze života - dilema, osud, tajemství a vzpomínky. Ale hlavní tématikou byl Tučín a letošní vodění medvěda
v Tučíně. Právě tento námět přilákal občany Tučína shlédnout tuto výstavu.
Návštěvníci se mohli setkat se zajímavými pohledy fotografa, který dokázal
vystihnout atmosféru vodění medvěda a tradičního přivítání a pohostinnosti navštívených domácností. O tom, že se vystavené fotograﬁe líbily, svědčí
i zápisy do návštěvní knihy. A tu je jeden zápis za všechny „Fotografování fandím, neboť snímky zachytí okamžiky, které normální lidské
oko už nevrátí, jen ve vzpomínkách. Fotky jsou pěkné. Děkuji za pěkné záběry.“
Výstava fotograﬁí se stala pro Klub žen odrazovým můstkem pro pořádání
dalších možných výstav v příštích obdobích. Můžeme se těšit na další fotograﬁe z akcí v naší obci, je to o nás, o našem životě.
Děkujeme všem, kteří výstavu fotograﬁí navštívili a vyjádřili svůj názor.

DĚTSKÝ KARNEVAL V TUČÍNĚ
Tak se nám sešel rok s rokem a my jsme mohli přivítat všechny děti i s doprovodem na tradičním karnevale v Tučíně. Byli jsme mile překvapeni, kolik se
sešlo krásných masek, každý rok je to víc a víc.
O hudbu se nám postaral tatínek Jarda. Po první písničce děti přivítala „Beruška Eva“ a potom si vzal slovo „Čmelák Michal“. Děti tancovaly, soutěžily.
Když zazněla písnička „Každý den pramen zdraví z Posázaví…“ rozběhla se
soutěž v pojídání Pribináčků, která se moc líbila. Ve všech soutěžích byli vítězové odměněni sladkostmi.
Navštívili nás „Tučínští Maxíci“, kteří roztancovali celý sál a „Motýl Emanuel“
v podání pana starosty, který odměnil všechny masky.
Ke konci se losovala dětská tombola, která byla velmi bohatá zásluhou rodičů, místních občanů, obecního úřadu-všem moc děkujeme.
Děkujeme touto cestou rodičům za chystání a úklid sálu, za pečení cukroví.
Poděkování také patří p. učitelce Olince, tetě Ivě a mamince Hance za to, jak
se o nás staraly při občerstvení
Myslíme si, že se karneval líbil a už se těšíme na příští rok, až se všichni
sejdeme.
Za MŠ Tučín Vysloužilová Eva - Beruška

Marie Staňková za Klub žen v Tučíně
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Tučínský špekáček 2011
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Poděkování
• Děkujeme všem občanům, sponzorům a podnikatelům, kteří přispěli dary
to tomboly na ples obce Tučín.
• Děkujeme všem, kdo přispěli na společný ohňostroj, jsou to:
Slaměníkovi Jana + Josef
Přikrylovi ml.
Řezníček Jiří
Pavlíčkovi
Ondruškovi
Pí.Vaculíková
Korejz Vojta + Jitka
Dámský klub
Machura Antonín
Stiskálek Vladimír
Breczkovi
Korejz Jiří
Pí. Čtvrtníčková st.
Novák František
Pí. Sehnalíková
Pospíšil Petr
Kučerka Miroslav

Kolář Karel
Zdráhal Leoš
Řezníčkovi st.
pí Kučerková+p.Olivík
Breczko Jan
Sedláček František
Barbořík Jaroslav
Hrdličkovi
Ing. Dundálek
Vyrubalíkovi Bruntál
Pospíšil Michal
Slaměníkovi+Kociánovi
Podmolíkovi st.
Urubovi
Lukášovi
Theiberovi
Prudil Tomáš

Novákovi Zdeněk+Mirka
Dlouhá Alena + František
Jemelka Jaroslav
Janouškovi
Florianovi
Škrobánkovi+Dvořákovi
Prudil Josef
Stiskálkovi Jaromír
Přikrylovi st.
Gocníkovi
Staňkovi Maruška
Zdráhal St.
Hasiči
Hradilovi
pí. Marková
Zavadil Michal

Na závěr
Věřím, že se podaří snahou a společnými silami opět přispět ke zlepšení života
v naší obci včetně nového rozvoje. Už jen úklid po zimním období, které skrývalo
spoustu pokladů a nepořádku, dá plno práce včetně přípravy trávníků a truhlíků,
aby bylo opět radostí se projít po obci a pokochat se pohledem na předzahrádky
a rozkvetlá okna domů.
Vzhledem ke kladení velkého důrazu na náměty a připomínky občanů prodlužujeme termín dodání dotazníku s vyjádřením požadavků a názorů občanů do
konce dubna. Je škoda, když u piva či klábosení na chodníku je spoustu připomínek, ale v okamžiku možnosti dát své připomínky písemně ve formě dotazníku je
celkový výsledek jen 20% ze všech čísel popisných. Nebojte se vyjádřit svůj námět
či názor. Co se nezdá Vám jako ideální, může být pro ostatní dobrým nápadem.
Dotazníky můžete do konce dubna vhazovat do schránky u obecního úřadu nebo
v obchůdku Venda. Přeju spoustu pevných nervů, ohleduplnosti, dobré nálady,
zdraví a odhodlání do společné práce pro naše okolí a celou obec.
Řezníček Jiří
Starosta obce
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