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Vážení spoluobčané!
Tak opět se zprávičky proměnily v pololetník. Tentokrát Vás budeme informovat
o tom, co se v obci událo od dubna do prosince letošního roku. Máte možnost
si tak oživit události, kterých jste mohli být přítomni nebo se s nimi seznámit
alespoň touto formou zpráviček.

Z činnosti obce:

•

1.4. prezentoval starosta obec Tučín na stánku Spolku pro obnovu venkova
v areálu výstaviště Brno v rámci výstavy TECH AGRO.
• 4.4. přijela pracovnice Státního fondu životního prostředí z Prahy na kontrolu výsadeb Regionálního biokoridoru, který je vysazen podél cesty do
Kozlovic a od remízku Na Smetnici směrem k Podolí. Při kontrole byly sčítány počty vysazených stromů i keřů včetně založení travních porostů a stavu
ochranných oplocenek. Tato výsadba je plně hrazena z dotačních prostředků
prostřednictvím SFŽP ČR.
• 5.4. proběhlo jednání o možném odprodeji pozemků pro výstavbu Na
Kopci prostřednictvím realitních kanceláří a soukromého zájemce. Po projednání požadavků obce a požadavků zájemců k dohodě nedošlo, neboť nabídky byly jak ﬁnančně tak organizačně pro obec nevýhodné.
• 12.4. provedly pracovnice krajského úřadu audit hospodaření obce Tučín.
Po podrobné kontrole zaúčtování dotací a ostatních ﬁnančních operací obce
byl sepsán protokol o kontrole se závěrem „Bez závad“ – nebyly shledány
žádné nedostatky.
• 16.4. byla slavnostně otevřena cyklostezka z obce Želatovice po hranici
katastru Přerova.
• 20.4. podepsal starosta obce na Státním zemědělském intervenčním fondu
(SZIF) v Olomouci smlouvu o poskytnutí dotace v rámci programu LEADER, který je vyhlašován Místní akční skupinou (MAS) Záhoří –Bečva.
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Dotace bude poskytnuta na nové topení v celé budově obecního úřadu
včetně přilehlé požární zbrojnice a sklepa, kde bude zbudováno v rámci
dotace centrum pro volný čas.
• 23.4. zasedalo zastupitelstvo obce Tučín
• 26.4. proběhla na obci kontrola z Finančního úřadu na správnost využívání ﬁnančních prostředků z dotačních programů národních a evropských
zdrojů.
• 27.4. přijela do obce návštěva delegace starostů a zástupců státní správy
ze Slovenska. Jak již je zvykem v obci při podobných návštěvách, proběhla
prezentace obce v budově OU promítnutím ﬁlmu o obci a prezentace a také
projížďka Tučolínem s výkladem o historii v podání místostarostky paní
Slaměníkové. Naši přátelé byli velmi spokojeni a byla nabídnuta i vzájemná
spolupráce. Spokojenost byla vyjádřena i písemným poděkováním organizátorů této poznávací exkurze, kterou obec obdržela.
• 28.4. se vydali Nadšenci společně s ostatními příznivci a mladými hasiči do

Pavlovského lesa pro májku. Strom
již tradičně věnovala Obec Pavlovice u Přerova. Sice se opět nepodařilo
smrk pokácet bez ulomení špice, ale
vše se dá napravit a tak májka byla
postavena v areálu koupaliště a hrdě
se tyčila nad všechny koruny stromů.
• 28.4. proběhlo v odpoledních hodinách také požární cvičení vyhlášené starostou obce na procvičení
a vyzkoušení dálkové dopravy vody k chatové oblasti Na Hranici. Toto cvičení bylo naplánováno z podnětu nezodpovědného vypalování trávy některými chataři, kteří v této lokalitě vypalovali svah u hranice za špatných povětrnostních podmínek a na velké ploše. V blízkosti jsou velmi husté proschlé
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křoviny a stavby pro rekreaci včetně
dřevěných přístřešků. Vypalování se
nedalo přehlédnout a bylo povoláno
i požární auto SDH Tučín. Cvičením byla doprava vody prověřena a
ukázaly se drobné nedostatky, které
by v případě ostrého zásahu mohly
prodloužit dobu zásahu. Ale právě
to je účel prověřovacích cvičení, aby
se na případné problémy poukázalo
a provedlo se opatření. Po dotažení vody byly rozvinuté hadice využity také
na pročištění horských vpustí a svodných příkopů, které odvádí vody mimo
obec do Tučínského potoka.
• 1.5. byl pořádán obcí Cyklovýlet. Počasí přálo a na srazu u čekárny autobusu se sešlo 10 dospělých a tři účastníci z řad dětí. Za nejmenší se účastnili
Rostík a Adélka Pospíšilovi a Honzík Stiskálek. Aby trasu zvládly i děti, byla
upravena po trase Radslavice-Sušice-Nové Dvory-Lipník n/B-Osecký jez.
Tady proběhlo U Splavu občerstvení včetně zmrzlinového povzbuzení. Na
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tomto stanovišti se peloton rozdělil na méně zdatné s dětmi, kteří nabrali
kurz na Oldřichov a zpět do Tučína a zdatnější skupinku, v sestavě Čtvrtníček M, Matějíček P., Breczko Š., Breczková M. a Řezníček J., kteří pokračovali
ještě na Veselíčko, Zábeštní Lhotu, Čekyni - Přerov a Tučín. Výlet se vydařil
včetně nových poznatků z navštívených míst.
• 5.5. měli možnost občané Újezdce vyzkoušet naše Tučolíno, které na požádání brázdilo ulice Újezdce s občany a návštěvníky.
• 11.5. převzala v Hranicích na Moravě certiﬁkát Regionální značky Moravská brána Ing. Miroslava Vejmolová na svou keramiku. Keramika vyráběná
Mirkou v Tučíně se tak může prezentovat a pyšnit označením touto značkou
kvality regionálního výrobku.
• 12.5. od ranních hodin ještě proběhly dokončovací práce příprav, ale
odpoledne se již rozběhl festival trampské, country, bluegrassové a folkové
hudby Tučínský špekáček 2012. Viz článek.

•

13.5. proběhlo v Radslavicích okrskové kolo sportovní soutěže hasičských
družstev okrsků Prosenice a Pavlovice. Naši muži z jedenácti účastníků obsadili pěkné 2. místo za prvními Radslavicemi. Družstvo žen z Tučína soutěžilo
jako jediné a obsadilo tedy 1. místo. V soutěži běhu na 100m překážek měla
nejlepší čas Lenka Kociánová z Tučína (22:44)
• 14.5. byla zahájena oprava hlavní komunikace Tučín – Želatovice, Tučín
– Radslavice. Při opravách byl omezen průjezd automobilů a v mnoha případech to komplikovalo dopravu občanů do okolí Tučína. Cesta však byla již ve
špatném stavu a vyjednaná oprava je přínosem.
• 26.5. uspořádali Nadšenci již tradiční Kácení máje v areálu koupaliště.
V programu vystoupily děti z MŠ Tučín, ZŠ Želatovice a nejmenší děti
Korálek pod vedením Markéty Vojtáškové.
• 9.6. rodiče společně s hasiči uspořádali dětský den. Viz článek
• 16.6.uspořádal SDH Tučín požární soutěž o Cenu starosty obce na hřišti
v Tučíně. Více článek.
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•

23.6. pro velký úspěch v loňském roce bylo opět vyžádáno Tučolíno do
Křtomile.
• 24.6. se vydaly děti společně s pedagogickými pracovníky MŠ Tučín na
školu v přírodě. Tentokrát byl cílem jejich týdenního pobytu Čarták na Soláni
v Beskydech. Odvoz zajišťovala obec služebním autem FIAT společně s rodiči
dětí vlastními auty.
• 2.7. byla zahájena výměna topení a budování centra volného času v budově
OU Tučín.
• 7.7. vozilo Tučolíno návštěvníky Cyrilometodějských slavností v Radslavicích.
• 8.7. byla zjištěna havárie vody na obecním úřadě v Tučíně. Prasklá pancéřová hadice přívodu vody do dřezu způsobila vyplavení prostor budovy
obecního úřadu. Vodou bylo vytopeno vrchní patro, kde byla zničena parketová podlaha v kuchyňce, v malém sálu i ve středním sále. V přízemí bylo
zatečeno do kanceláří a sociálních zařízení. V kancelářích spadla část promočených podhledů. Celá událost byla nahlášena na pojišťovnu. Předběžná
cena byla vyčíslena na 350.000,- Kč. Po konzultaci s odbornou ﬁrmou na
podlahy bylo rozhodnuto o postupu oprav a bylo nutné poškozené, vyduté parkety vytrhat včetně vybourání starého betonového podkladu. Podlahy
byly zality anhydridovou směsí a po vytvrdnutí byly položeny nové parkety to středního sálu pro tančení. Do kuchyňky a malého sálu bylo položeno
zátěžové PVC. V kuchyňce bylo nutné vyměnit barovou a pracovní desku
včetně dřezu. Při této příležitosti rozsáhlých oprav zakoupila obec z vlastních
prostředků dvě myčky na nádobí. Opravy podlah byly hrazeny pojišťovnou.
Aby se zabránilo opakování podobné události do budoucna, byly nainstalovány nové centrální uzávěry vody pro kuchyňku. Z důvodu této mimořádné
události a následných oprav byly zrušeny objednané akce v budově.
• 14.7. pořádal Mikroregion Pobečví, jehož členem je i obec Tučín, Hry bez
hranic. Pořadatelství padlo na vítěze
loňských her Obec Radvanice. Organizátoři připravili klání pod názvem
Radvanské patování a matování na
motivy dětských grotesek Pat a Mat.
V této soutěži obsadilo družstvo Tučína 10. místo. V rámci her proběhla
také soutěž ve vaření guláše. Družstvo Tučína pod vedením šéfkuchaře
Štefana Breczka obsadilo 3. místo.
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Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
• 27.7. proběhlo v sousední obci
Radslavice slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Olomouckého
kraje 2012. Titul získaly Radslavice.
I na této slavnosti bylo v provozu
Tučolíno.
• 28.7. se vydal Vojta s Tučolínem
tentokrát do Řikovic
• 28. – 29.7. se uskutečnily již tradiční hodové slavnosti Tučína. Viz článek
• 11.8. uspořádali Nadšenci táboření dětí na koupališti s názvem Noc pod
hvězdami. Více článek
• 12.9. dělalo Tučolíno radost postiženým dětem. Tentokrát bylo vyžádáno
do Kozlovic, kde vozilo děti po stezce mezi Grymovem a Kozlovicemi.
• 13.9. navštívil naši obec Mikroregion Posázaví. Starostové a zástupci obcí
tohoto mikroregionu měli možnost seznámit se s obcí Tučín včetně projížďky
Tučolínem
• 15.9. jezdilo Tučolíno v obci Vlkoš
• 15.9. proběhly v obci Sušice dožínky v rámci Místní akční skupiny MAS
Záhoří Bečva, do které spadá členstvím i obec Tučín. Na dožínkách vystupovala děvčata Divoké růže z Tučína.
• 6.10. se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu. Firma SITA přistavila svozové vozy na točnu, kde měli občané možnost nebezpečné odpady odevzdat.
• 6.10. byl organizován obcí cyklovýlet Podzim 2012. Snad silný chladný
vítr, možná i původně plánovaná
trasa na Hostýn, odradila ostatní
příznivce kol na malou vyjížďku
a tak se na srazu objevili pouze dva
účastníci. Tak doufejme, že příště
se již nikdo odradit nenechá. 
• 12.10. byly přistaveny po obci na
obvyklá místa velkoobjemové kontejnery na velký domovní odpad.
• 12.-13.10. proběhly volby do zastupitelstva Olomouckého kraje
• 13.10. na pozvání organizátora
Mikroregionu Hranicko sestavil
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starosta obce družstvo, které reprezentovalo obec Tučín na mezinárodním
turnaji v Petangue. Soutěž se odehrávala na profesionálních hřištích ve Valšovicích, které hrají celostátní soutěž ve hře Petangue. Družstvo ve složení
Jiří Řezníček, Miroslav Čtvrtníček, Štefan Breczko a Marie Breczková se
pod dohledem maskota Tučňáka probíjelo zápas po zápase vítězně až do
ﬁnále, které také vyhrálo a stalo se celkovým vítězem turnaje a majitelem
Poháru Mikroregionu Hranicko. Blahopřejeme!
• 20.10. proběhlo na obecním úřadě slavnostní vítání nových občánků
Tučína narozených v roce 2012. V 15 hodin se do sálu dostavili rodiče společně s babičkami a dědečky, aby
byli přítomni tomuto slavnostnímu okamžiku. Místostarostka Jana
Slaměníková představila starostovi obce Jiřímu Řezníčkovi přítomné rodiče a narozené děti. V úvodu
přišly své budoucí kamarády pozdravit i děti z Mateřské školy
v Tučíně pod vedením ředitelky Evy
Vysloužilové s krátkými básničkami. Starosta obce pak přivítal narozené děti s využitím slov básníka „Vítám tě na svět, děťátko milé,
tátova pýcho a mámino štěstí.“
Po básničce přednesené Aničkou
Lukášovou, která se stala součástí
uvítacího ceremoniálu, přistoupili
k podpisu do pamětní listiny hlavní aktéři: Nickolas Janek se svými
rodiči, manželé Lenka a Vít Kociánovi se synem Michalem, Barbora Abrahámová se svými rodiči, manželé Petra a Vladimír Zavadilovi se synem
Petrem a Patrik Konečný se svými rodiči. Podpisem rodiče a všichni přítomní symbolicky stvrdili, že budou děti vychovávat v dobré a čestné občany.
• 26.10. připravila děvčata SDH pro děti nocování na obecním úřadě. Viz
článek
• 3.11. měla proběhnout výstava fotograﬁí pořízených dětmi a mládeží
z Tučína a okolí. Klub žen, který tuto soutěž o ceny vyhlásil, musel výstavu
zrušit, protože se do soutěže nepřihlásila žádná fotograﬁe. Možná, když
bude soutěž rozšířena o kategorii dospělých, bude zájem větší.
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•

9.11. proběhla na obecním úřadě beseda s účastníkem misí v Afganistanu
kaplanem Jaroslavem Kníchalem. Obrazový sál byl zaplněn a poutavé vyprávění ze života našich vojáků, ale také místního obyvatelstva včetně promítání fotograﬁí zaujalo všechny přítomné. Součástí besedy byla i sbírka na
afganistanské děti formou dobrovolného vstupného. Kaplan Jaroslav tak poveze na další misi příspěvek 2.839,- Kč, který byl vybrán a odlitý zvoneček
z Tučína, věnovaný starostou obce při poděkování za poutavou besedu. Děkujeme panu Zdráhalovi a Dvořákovi za zorganizování tohoto příjemného
posezení.

•

23.11. proběhla v sále OU Tučín Valná hromada DSO Mikroregionu Pobečví. Po dvouletém období působení starosty obce Tučín ve funkci předsedy
mikroregionu byla nově zvolena paní starostka Dagmar Kubzová z Lazniček.
Místopředsedou byl zvolen pan starosta Otakar Dokoupil z Prosenic.
• 24.11. byli pozváni na obecní úřad všichni jubilanti z obce, kteří se v roce
2012 dožili významných jubilei. Pro jubilanty bylo připraveno přání s malým dárkem a společné posezení s občerstvením se starostou a členy kulturního výboru Zastupitelstva obce. Jako pokračování následovalo tentýž den
již tradiční setkání seniorů. Na úvod přišly pozdravit babičky a dědečky děti
z Mateřské školy Tučín s krásným pásmem a děti ze Základní školy Želatovice. A jak je zvykem nesměla chybět ani muzika, tentokrát duo Caletka
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– Gaďourek, kteří zpříjemnili seniorům setkání hrou k tanci i poslechu. Nechybělo ani slosování účastnických lístků. Většina přítomných si tak domů
odnášela i drobnou výhru. Setkání je organizováno ve spolupráci Klubu žen
a obce Tučín. Děvčata vzorně obsluhovala seniory občerstvením. V letošním roce bylo setkání podpořeno i ﬁnanční spoluúčastí Olomouckého kraje
v rámci POV MR Pobečví na honoráři pro muziku.

•

Ve dnech 29. a 30.11. hostila obec Tučín návštěvu z Polska. Delegace
starostů a zástupců obcí a podnikajících sektorů z Polska měla možnost se
důkladně seznámit s realizovanými
projekty a činností obce. Ve čtvrtek
večer proběhl seminář, který organizovala ARGE, společnost evropské soutěže ceny obnovy vesnice.
Po debatování zpříjemnili večerní
pobyt Tučňáci Tučín s písničkami,
které se rozezněly i z úst polských
účastníků. V pátek měli účastníci
možnost projet obec Tučolínem, včetně návštěvy Mateřské školy a keramické
dílny Mirky Vejmolové. Také Víťa
Beneš předvedl projekt LEADER
ČR a ukázal v činnosti peletkovací
lis.
• 1.12. byl vypraven autobus na
poznávací výlet se zakončením ve
vinném sklípku. Viz článek
• 6.12. proběhla po obci Mikulášská
nadílka. Nejdříve navštívila jedna
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družina Mateřskou školku a večer druhá družina obešla celou
obec.
• 8.-9.12. uspořádal Dámský
klub výstavku s názvem Vánoce,
vánoce přicházejí.
• 14.12. proběhla VH SDH
Tučín za účasti zástupců sborů
SDH obcí okrsku Pavlovice.
• 17.12. zasedalo zastupitelstvo
obce Tučín
• 18.12. proběhla v budově OU Vánoční besídka Mateřské školy
• 31.12. uspořádali sportovci Silvestrovský výkop na hřišti v Tučíně. Již
tradičně se silvestrovsky hrála malá kopaná na tři třetiny po 20. minutách.
Nejen pro hráče, ale také pro přítomné fanoušky, bylo připraveno svařené
víno. Terén a počasí vůbec nepřipomínal zimní období. Snad jen část zmrzlé kaluže, která se před zápasem musela posolit byla jedinou indícií zimy.
Nakonec vyhráli starší a zkušenější hráči, ale závěr patřil mladším, kteří vsítili
během pěti minut 3 góly.

Významná jubilea občanů v roce 2012
Leden
Popelková Anastázie
Vaculíková Blažena
Bareš Bohumil
Jemelková Emílie
Škrobánek Ervín

81
75
75
85
50

Únor
Janáčková Jiřina

82

Březen
Říhová Františka
Štiborová Libuše
Čtvrtníčková Marie
Stiskálková Josefa
Jemelková Josefa
Ondrušková Ludmila
Hradilová Marie
Karas Jiří

70
50
80
70
89
60
60
85

Květen
Král Valentin
Zavadilová Dobroslava
Popelka Jan
Vlčková Alena
Jemelka Jaroslav
Peroutková Marie

70
85
84
80
93
82

Statistika
Ke dni 31.12.2012 žilo v obci 438 obyvatel, z toho 211 mužů a 227 žen. V roce
2012 se narodily 4 děti, přistěhovalo se 10 občanů, odstěhovalo se 12 lidí.
Zemřelo 8 občanů. V obci žilo 34 vdov a 4 vdovci. Průměrný věk činil
42,6 roku. U mužů byl průměr 40,9 roku, u žen 44,2 let.
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Červen
Valenta František
Slaměníková Anna
Breczko Štefan
Kučerka Pavel
Zdráhalová Vladislava
Houžvová Anna
Řezníčková Jana

85
84
50
50
50
60
70

Červenec
Miková Božena

70

Srpen
Marek Josef

81

Září
Karasová Marie
Staňková Kristina
Pavlíčková Hana

83
80
60

Říjen
Skálová Bernarda
Šindlerová Blanka

91
50

Listopad
Tichánková Vlasta
Kalusová Marie

84
82

Prosinec
Marková Štěpánka
Nováková Ludmila

81
75

Všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním
i pracovním životě a stále dobrou náladu.
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Možné využití prostor budovy Obecního úřadu.
V budově obecního úřadu se i v letošním roce cvičí klanetika s Maruškou
Breczkovou, Aerobik a uvolňovací cvičení s Hanou Pavíčkovou, ZUMBA
s Markétou Vojtáškovou, pro děti cvičení a tančení KORÁLEK s Markétou
Vojtáškovou, country tance dětí a mládeže s Janou Klvaňovou a Vaškem
Zvoníkem, Tai-či s lektorkou z Přerova.
Dále je možné využít masáží, které jsou prováděny každé úterý v odpoledních a večerních hodinách. Na masáž je nutné se nahlásit v kanceláři
obecního úřadu předem a domluvit čas. Stačí telefonicky.
Ve sklepních prostorách je možné hrát stolní tenis, ale je nutné se předem
nahlásit s rezervací a předání klíčů.
Budovu je možné využít na oslavy a schůzovou činnost včetně výtvarných
a jiných zájmů spolků.
Tučínský špekáček 2012 – napsali o nás:

Pojeďte s námi na festival – Tučínský špekáček
– reportáž z uplynulého víkendu
Projekt Pojeďte s námi na festival jsem Vám představil před několika dny
a budu se snažit jej vždy před koncem týdne oživit s tím, že uplynulé akce
již nebudou nabízeny a bude rozšířeno o další týden. Budete-li pravidelně
sledovat, můžete vybírat, přemítat a když, tak se i přidat.
Na uplynulý víkend jsem Vám nabídl tři alternativy, sám zvažoval dvě,
Folkový kvítek, kde jsem již nebyl několik let a Tučínský špekáček, kam
jezdím v tomto termínu za uplynulé roky nejčastěji. Proto jsem byl více
nakloněn se letos podívat spíše na Konopiště, ale nakonec rozhodlo počasí.
Po krásném a teplém týdnu byla předpověď na sobotu hrozivá a jelikož jsme
v době moderní techniky, předpovědi nejen vycházejí, ale můžete je sledovat
on-line na webu a rozhodovat se taktéž téměř on-line.
V sobotu ráno jsem se probudil do krásného a teplého dne, to vše se mělo
v průběhu dne změnit a mohu potvrdit, nakonec i změnilo. Ráno 25 stupňů,
za pár hodin stěží 10. A jelikož Konopiště bylo bouřlivým mrakům a studené
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frontě blíž, rozhodl jsem se pro
Tučín, i když ani zde nás studená
fronta a déšť neminul. Ale čekali
jsme to, a tak byli připraveni.
Tučín je malá obec nedaleko Přerova (454 obyvatel), ale přesto zde
najdete koupaliště, tenisové kurty
a zázemí, o kterým se jiným obcím
a mnohem větším může jen zdát.
Skutečnost, že Tučín vyhrál titul
Nejkrásnější vesnice roku v České republice 2009, Modrou stuhu,
Fulínovu cenu či Stuhu zlatou asi
není náhodná.
Přesto mne příjezd na festival
trochu zaskočil. Když jsem na odbočce z Přerova narazil na ceduli
- zákaz vjezdu, neb se zde spravovala příjezdová komunikace do
Tučína, trochu mne to rozladilo. Představa návratu a příjezdu z druhé strany
by znamenala velkou zajížďku. Pak jsem si ale všiml listu, který sděloval, že
návštěvníkům festivalu je vjezd povolen a proto pokračoval dále.
Malý detail, ale podstatný právě pro nás, mimo okresní návštěvníky. Taktéž
při příjezdu ke koupališti zde byla služba - regulovčík, která rozdělovala auta
tak, aby muzikanti měli k areálu přece jen trochu blíže. A aut zde bylo požehnaně, což při prvních ročnících k vidění nebylo.
Přivítal nás areál, který znám z předchozích let, takže vlastně nic nového.
Zastřešené podium s podpůrnými stany pro muzikanty a tančící soubory,
betonová plocha na taneční kreace a dva velké stany opatřené bombovými
plynovými ohřívači. Déšť a zima prostě neměly šanci. Občerstvení na pití
a jídlo každé zvlášť – aby to odsejpalo, a na dvou různých místech, aby se
netvořily fronty. Pro stan, který byl umístěním výše, pak speciální nazvučení
přes přídavnou reprobednu. Opět malá drobnost, ale určitě užitečná. Toalety
na dostatečné úrovni přímo v areálu, žádné TOI TOI. V horní části areálu
koupaliště hořel již od začátku oheň, kde si návštěvníci mohli opéci onen
Tučínský špekáček. Oheň plápolal a hřál až do konečné festivalu, což bylo
hodně po půlnoci. Jediné co chybělo, byla kytara a někdo, kdo by zpříjemňoval pobyt u ohýnku hrou či zpěvem.
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Ve 14,00 se v areálu nacházelo cca 80 lidiček a postupně přibývali další.
V hlavním čase byl odhad mezi 170 – 200 návštěvníky včetně organizátorů
a muzikantů.
Začalo se 14,10 úvodním přivítáním starosty Tučína - Jiřím Řezníčkem
a hned následovalo představení tanečního souboru Divoké růže, což byl tučínský potěr vedený zkušenou lektorkou. A pak zahráli Tučeňáci – dvě kytary
a kontrabas, jednu z kytar třímal i pan starosta. Tři písně na známé melodie
s vlastním textem (Rodné údolí), Smutná nevěsta a Tučínskou hymnu na
melodii Chodím po Broadway a festival se mohl rozběhnout na plno.
3M + B jsou manželé Prudilovi, jejich syn, Michal „Hroch“ Odložilík
a tentokráte měli i mladou ﬂétnistku tedy ¾ bývalých Pupkáčů a ta poslední
čtvrtina – Jiří Frankovič se „skrýval“ v řadách posluchačů. V této sestavě měli
premiéru na loňském Dřevohostickém folkáči, letos již rozšířili svůj repertoár o další písně, ale jednalo se vesměs o starší věci právě z éry Pupkáčů. A tak
odezněly písně – Já mám v duši takovej kout, Krásný místa (místo dobra ﬂétnička a mladičká ﬂétnistka Maruška), Nepůjdeme spát, Písíčková, Zatoulaná,
Na křídlech vran a další. Sestava se ze začátku potýkala se zvukem a panem
zvukařem, ale vše bylo v rámci možností (i když, aby si zvukař, který je na
place sám, odběhl na sváču v průběhu vystoupení kapely s pevně nastavenými
„šavlemi“ na linky a mikrofony, do kterých se chvilku zpívalo, chvilku hrálo
na ﬂétničky či se do toho opírala trumpeta, jsem zažil poprvé). Ale pak se odkudsi „vzal pomocník“ a chyb bylo již méně. I když např. ve vystoupení další
skupiny, brněnského Přístavu, jsme zásluhou zvuku byli vcelku ošizeni o sóla
Víti Buriánka a zpěv Aleše Macků lehce zastínil zvukově dva další zpívající
– Aleše Hrbka a Víťu Buriánka. V trojhlase byl výrazně slyšet jen Aleš Macků,
blbé bylo, že nezpíval první hlasy a tak se z písní a melodií do lidí dostávala
jen jejich horní tercie či kvinta. Nicméně Přístav dojel bez zpěvačky (hold děti
někdy mít musíte) jen ve čtveřici (Hrbek, Buriánek, Macků, Palán). Pánové
dali několik brněnských klasik či Ryvolovky – Pahorky, Nasville, Letokruhy
a spol. a pak písně z posledního CD Papírový Drak (Zamilovaní a další).
Hrálo jim to velmi dobře a kdyby se lépe zvučilo i zpěv by byl bez kazu.
Každou pauzu mezi kapelami vyplňovaly taneční country skupiny. V Tučíně
byly dvě (mimo potěru Divoké růže) ještě HAPPY CHICK z Pašovic a Colorédo z Přerova. Při pohledu na jejich vzdušné kostýmky se mnohým návštěvníkům dělala husí kůže, neb studená fronta se již přehnala a teplota spadla
na 10 stupňů, více určitě nebylo. Ale naštěstí se tancovalo hned od počátku.
V řadách na place jsme poznávali další „staré známé“.
Po Přístavu bylo vyvrcholení tučínského podvečera, zahrát přijeli Poutníci.
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I když jsem měl strach, jak se je podaří nazvučit, kupodivu to bylo rychlé
a vcelku dobré. Poutníci jsou již ostřílená sestava, která je perfektně sehraná.
Jakub Bílý se již plně začlenil a představuje hlavní poutnickou pěveckou akvizici a zpívá mu to perfektně. K tomu přidává i bravurní bluegrassovou kytaru,
takže opravdu radost poslouchat a sledovat. Druhým zpěvákem je z důvodu
nedostatku jiných Jiří „Karas“ Pola a oba dva pánové si písně dělí. Jakub má
ale coby mladší člen a lepší zpěvák přece jen mnohem více prostoru. Honza Máca sem tam podpoří vokál, Petr Mečiar si zpěvový mikrofon nestaví
vůbec. Ale jinak sestava, které se nedá nic vytknout. Skvělá Mácova mandolína, Mečiarovo banjo či dobro, Bílého kytara a vše dokresleno Karasovým
„skládacím“ kontrabasem s velmi pěkným zvukem. Poutníci a jejich vystoupení mělo klasický festivalový scénář. Pár starých věcí na úvod (BG standardy, Zvony mne do dály zvou, Všem Kryštofům Kolumbům, Podobenství
o náramcích), již tradiční vážná hudba v podobě instrumentálky (Antonio
Vivaldi – Jaro), něco nových kousků (Stará pošta) a na závěr pecky (Panenka,
Hotel Hilary, Pojďme se napít). Vše podpořeno Karasovým komentářem
a glosami, které se tváří jakoby zrovna Jirku napadly, ale když je slyšíte po
desáté ve stejném znění, tak již těžko přesvědčí. Ale stále na lidi zabírají
a o to jde. Poutníci zahráli svůj klasický nadstandard a ukončili vše Panenkou
a netradičním přídavkem – Duel si tentokrát zahrál Máca proti Mečiarovi.
Po Poutnících se nazvučila další bluegrassová kapela – BG styl z Ostravy. Na
ty jsem byl hodně zvědavý. Pánové přijeli v plné sestavě, zahráli dobře pod
taktovkou Libora Ceneka, jen mne přišlo, že dostali dost málo prostoru. Těch
a capellových fajnových písní moc neodeznělo (tuším, že jen dvě), hrály se
písně s CD Austrálie, došlo i na Karolínu, upravené lidovky tentokrát vynechali pánové úplně. Přišlo mne to, že BG styl poslední dobou moc nevystupuje
a žije spíše z podstaty, ale třeba se mýlím. Poslední oﬁciálním vystoupením
byli přerovští Špunti. S touto sestavou se taktéž dost často potkávám a tak
jsem opět zaznamenal postupný návrat Ivana Nussbauma do kapely, který
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 28/2012

/16

/17

se po složité nemoci navrací zpět. Odehrál již celé vystoupení (na rozdíl od
Skaličky před půl rokem), i když zpěvu jsme se od něj stále nedočkali, zřejmě
to ještě nejde. U Špuntů mne vždy pohladí texty, skvělá basa, milé kytary
(k Dohnalově šestce i Nussbaumova dvanáctka) a vedle zpěvu Jaroslavy Ludvové (v Tučíně lehce indisponované) především whistle a ﬂétničky Martiny
Trojkové. Je až k nevíře, kolik muziky a okrášlení s nimi k písničkám přidá.
Špunti dali své Prší (to již ale nad Tučínem prosvítalo sluníčko ve svém západu) a písně z posledního CD a mnoho dalších - zahráli Vrať mi klíč, Mlýnské
kameny, relativně novou píseň Čas, Padlá hvězda, Lásky nám sbohem dávají
atd. Určitě řadu návštěvníků potěšili, když Jarka Ludvová zhruba desítku
CD rozdala mezi lid zcela zdarma. Pěkné promo a hezký dárek všem těm, co
CD ještě neměli. Kapela se rozloučila Žalmanovým Tymiánem a tím určitě
udělala taky velkou radost a poslední tečku za oﬁciálním programem.
A to zde bylo kolem 20,30 takže festival nenabral žádného zpoždění a tak
moderátorka odpoledne a večera – Blanka Prudilová, nemusela žádnou
kapelu nutit do zkrácení své produkce.
Na závěr byl slíben Country bál a Country míza ze Vsetína, která zde hrává
pravidelně. Sestava vedená Milanem „Čočkem“ Bezděkem přijela ve své tradiční sestavě: Tom Katnar - banjo, zpěv; Helena Jiříčková - housle, zpěv; Zuzana Katnarová – zpěv; Laďa Šutr
Vašek – kontrabas; Zdeněk Bartoš
- mandolína, zpěv, kytaru, hlavní slovo a zpěv obstarával Čoček.
A Country míza to hrnula do posluchačů hned zkraje. Osvědčené
převzaté ﬂáky, rychlé, pomalé se
slušným instrumentálním projevem
banja, mandolíny i housliček. Přestávky jen na vydechnutí tancechtivých a hned dále. V průběhu
4 hodin odehráli muzikanti spoustu
písní a ještě stihli vyhlásit nejvěrnější
návštěvníky a nejlepší taneční páry
a tyto odměnit sponzorskými dary,
či vstupenkami na Olšovecký rybníček.
A pak zbyl jen prostor na muzicírování Tučeňáků, kteří víc než country
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váleli lidové směsky hodně prokládané známým „po kalíšku, po
kalíšku“. Nálada gradovala a čas
plynul do ranních hodin.
Tučínský špekáček se vydařil, pršelo dle předpovědi od 14,00 – 18,30
a to jen chvilkama, zima sice byla,
ale vyhřívaný stan ji zahnal. A kdo
přišel, ten slyšel a viděl kvalitní
muziku, dobře potancoval a na závěr si i zazpíval.
Tučínským tak lze za festiválek dát
hezkou dvojku, tu dvojku dávám
za zvuk. Příště bych v tom pana
zvukaře nenechal samotného, mixážní pulty a vybavení zn. Beringer nahradil zn. Soundcraft a popřemýšlel, jak zvuk vylepšit. I když
reprobedny nebyly zbytečně vysoko, zvuk se pro posluchače ve stanu (což byli všichni, pokud nebyli „na
parketu“) dost ztrácel, mluvenému slovu nebylo téměř rozumět a kdo si chtěl
vychutnat zpěv či hru, musel ze stanu ven, ale ono nebylo kam, abyste nebyli
mimo hlavní zvukovou vlnu.
Pokud se do toho přidali tancující na ploše, vše se rozbilo ještě více a do stanů
se valila jen hluková směs, kde texty mizely a sóla nebyla slyšet. Ale zase na
nás nepršelo a bylo teplo. Asi nelze mít všechno a připouštím, že těch jako
já, kteří přijeli hlavně za muzikou, bylo spíše méně. Převládali ti, co se přijeli
bavit (mnohým to zůstalo po celou dobu) a to myslím jak fakticky, tak
obrazně (ale za to organizátoři určitě nemohou). Svoje debaty přerušili pouze
v době, kdy vytrvale a tvrdošíjně tleskali do rytmu hry produkující skupiny
na prvou, přestože se kapela snažila o pravý opak. Ale to je jiná písnička.
Zřejmě nikdy neseděli na koni a pochodový národ se v nás, Češích, nezapře.
Myslím, že organizátoři berou každého, kdo je i přes nepřízeň počasí ochoten
přijet. V Tučíně bylo vidět mnoho známých tváří a všechny se tvářily spokojeně. Tak popřejme zdar dalšímu ročníku a Tučínským lze jen poděkovat,
že pro nás ostatní dělají něco navíc.
Více zde: http://countryclub-halenkovice.webnode.cz/news/pojedte-s-nami-na-festival-tucinsky-spekacek-reportaz-z-uplynuleho-vikendu/
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Kácení máje
Kácení máje v Tučíně tradičně pořádala Sešlost obecních nadšenců v sobotu
26.5.2012 v areálu koupaliště v Tučíně. Program byl zaměřen na děti, které
byly hlavními protagonisty a aktéry. Nejdříve vystoupila MŠ Tučín se svou
pohádkou o zvířátkách, pak vystoupily děti ze ZŠ Želatovice, kam chodí i děti
z Tučína. Následovalo vystoupení taneční skupiny KORÁLEK, což jsou děti
od tří let z Tučína a okolí, které tančí Zumbu. Vystoupit chtěla i starší děvčata se svým tancem a na závěr a hřeb odpoledne byla módní přehlídka dětí
a mládeže pro všechna odvětví, sport, kulturu, domácnost včetně nočních
úborů i doplňků v podobě plyšáků. Po velkém aplausu byla pokácena májka
za účasti vylosovaného diváka, který za svou námahu obdržel malý dárek.
O fant na májce soutěžily přítomné děti. Celé kácení v Tučíně tak bylo ve
znamení dětí, ale ani dospělí nepřišli zkrátka. Ti využili zvláště občerstvení
a pamlsků z udírny.

Dětský den v Tučíně 9.6.2012
Tak jako každý rok i letos proběhl u nás v Tučíně Dětský den. Tentokrát to
bylo v duchu exotiky, cestovali jsme „ Letem světem po Asii“. U každého stanoviště čekalo na děti překvapení v podobě úkolů a krásné nastrojené gejši.
Všechny děti si mohly vyzkoušet jíst dřevěnými hůlkami, skládat origami,
hod přes čínskou zeď, zavlažování rýžového pole, chůzi gejši a další zajímavé
úkoly.
Pro děti byl nachystán od Mikroregionu Pobečví za spoluﬁnancování obce
Tučín a Olomouckého kraje dárek formou skákacího hradu. Nechyběla ani
jízda na ponících a projížďka naším
Tučolínem. Dětem se přijel předvést
oﬀ-roadový Hummer a nákladní vůz
Volvo, které jezdí Dakar. Nechybělo
ani na ukázku hasičské vozidlo a nejmodernější traktor JOHN DEERE.
Samozřejmostí bylo, že o dobrou
krmi se nám postarali naši hasiči, kteří měli v udírně pár klobásek
a prase na rožni. Mňam.
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Počasí nám přálo, až na pár kapek, ale my jsme poručili větru dešti a nakonec
vše dopadlo výborně.
Už teď se všichni těšíme na další rok.
Za pořadatele Hanka a Venda

Ze soutěžní činnosti SDH Tučín
Květen
Okrskové kolo Radslavice - V neděli 13.5.2012 se naše družstva jela zúčastnit do nedalekých Radslavic okrskového kola. Radslavice je pořádaly pro
2 okrsky – Pavlovice a Prosenice. V kategorii mužů do okrsku Pavlovic patřila
družstva - Sušice, Tučín, Pavlovice, Hradčany, Šišma a Radslavice. Do okrsku
Prosenic zbylých 5 družstev - Buk, Sobíšky, Prosenice, Radvanice a Zábeštní
Lhota. Do kategorie žen se v letošním roce přihlásilo pouze jedno družstvo,
a to právě družstvo žen z Tučína. Po slavnostním nástupu následovalo losování startovního pořadí družstev a soutěž mohla být zahájena. Běh na 100 m
překážek proběhl v pořádku. I když
bylo k vidění několik pádů i úrazů,
nikomu se nic vážného naštěstí nestalo. V kategorii mužů obsadil 1. místo
Ježák Petr ze Sušic (19.12s), 2. místo
Jemelík Stanislav nejml. Radslavice
(19,95s) a 3. místo také Radslavice
v podání Michala Gadleny (20.12s).
V kategorii žen to vzhledem k účasti
bylo jasné a diplomy za 3 nejrychlejší
časy si odnášely závodnice z Tučína.
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Dále jak bývá na okrskovém kole zvykem, se prováděl požární útok. V pavlovském okrsku se v této disciplíně nejvíce dařilo družstvu mužů z Radslavic.
Těm se podařil pěkný útok s výsledným časem 22.04s. Druhý nejlepší útok se
podařil družstvu mužů z Tučína, a to v čase 28.05s. Za nimi se umístilo družstvo mužů z Hradčan, které svůj útok dokončilo v čase 28.29s. V okrsku Prosenice nejlepšího času dosáhlo družstvo mužů ze Sobíšek (24.82s), za nimi
družstvo ze Zábeštní Lhoty (33.27s) a jako třetí družstvo mužů z Radvanic
(48.21s). Naše družstvo žen zde předvedlo pěkný útok, kdy se nám podařilo
sestříknout v čase 25.65s.
V celkovém pořadí v pavlovickém okrsku se na 1. místě umístilo družstvo
domácích mužů z Radslavic, 2. místo obsadili muži z Tučína a 3. místo patřilo
družstvu z Hradčan.
Další disciplínou zde byl požární útok O pohár starosty obce. Zde opět zvítězilo domácí družstvo z Radslavic, za nimi se umístilo družstvo mužů ze
Sobíšek a 3. místo tentokrát obsadilo družstvo mužů z Tučína s časem 24.97s.
Družstvo tučínských žen tento útok zaběhlo v čase 24.10s.
V Radslavicích jsme prožili pěknou sportovní neděli. A do Tučína jsme
si dovezli pěkné poháry a diplomy.
Pohárová soutěž Lhota - V neděli 27.5.2012 se naše družstvo žen vydalo
soutěžit do Lhoty u Lipníka. Zde pro nás místní dobrovolní hasiči připravili již 25. ročník pohárové soutěže v požárním útoku O putovní pohár
starostky obce. Soutěžilo se zde v kategoriích muži 3B, ženy 2B. Na nástupu
se kolem 13 hod sešlo 11 družstev mužů a 5 družstev žen. Naše družstvo
obsadilo bramborový stupínek, ale i tak jsme byly s výsledkem spokojené.
Útok se nám podařilo dokončit v čase 22.43s.
Červen
Dětský den – I když za ne příliš příznivého počasí uspořádal v sobotu 9.6.2012
Sbor dobrovolných hasičů Tučína společně s rodiči dětí z Tučína dětský den
na téma „Letem světem“. Děti si mohly zasoutěžit celkem v deseti různých
disciplínách. Nechyběly projížďky Tučolínem, na ponících, na čtyřkolce, ani
skotačení ve skákacím hradu. K vidění zde byla nejmodernější zemědělská
technika a taky závodní vozidla Dakarského týmu. K úplné spokojenosti nechybělo ani bohaté občerstvení. Občasné přeháňky na náladě neubraly.
Noční soutěž Beňov - Po deštivém týdnu se v pátek 15.6.2012 za konečně pěkného počasí vydalo družstvo žen z Tučína na 1. ročník netradičních nočních
hasičských závodů do nedalekého Beňova. Kolem 21 hod proběhl nástup, kde
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se sešlo celkově 10 družstev, z toho
7 družstev mužů a 3 družstva žen.
Tyto netradiční závody se skládaly
ze dvou disciplín. První z nich byl
běžný požární útok na 2B. I přes
menší „dvojité“ škobrtnutí strojnice
na startu se nám útok vydařil a dokončily jsme jej v čase 25.15s, který
nám stačil na 1. místo. Druhou disciplínou byl netradiční požární útok
„z ložnice“. S časem 62.25s jsme
i v této disciplíně obsadily 1. místo.
Zaslouženě nám tedy patřilo celkové
1. místo.
O pohár starosty obce Tučín - V sobotu 16.6.2012 uspořádal sbor dobrovolných hasičů pod záštitou pana starosty obce Tučín soutěž v požárním útoku
na 2B s tajnou disciplínou. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, domácí
družstvo žen a pro zpestření se přijelo zúčastnit i družstvo dětí z Pavlovic.
Soutěž zahájilo domácí družstvo mužů tajnou disciplínou. Cílem této disciplíny bylo v co nejlepším čase splnit zadané úkoly. První dvojice týmu měla
za úkol ve speciálním vozidle s opačně orientovaným řízením, prokličkovat
mezi kužely a vozidlo zaparkovat na předem vymezené místo. Dvojice se na
start vracela proplazením roury. Po jejich doběhnutí vyběhla další dvojice
nesoucí dvě konve s vodou, proskočila oknem, přeběhla kladinu a vodou dolila džberovkou umístěnou na již zmiňovaném vozidle. Dvojice měla za úkol
pomocí džberovky sestřelit dva kanystry. Zpět se vracela opět přes rouru.
Poslední dvojice zdolala rouru a s vozidlem se slalomem vracela do cíle.
I přes penalizaci 5s za minutí kuželu zvládlo domácí družstvo mužů splnit
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tuto disciplínu v čase 2.43s. Naopak
družstvo žen zaskočilo pumpování
džberovkou a proto s menší pomocí
doběhly do cíle až v čase 5.06s.
Dále následoval požární útok, který
byl zvláštní tím, že proudaři museli
zdolat strmý břeh. Domácím družstvům se doma zadařilo v obou kategoriích. Muži svůj útok dokončili
v čase 24.77s a družstvo žen 26.13s.
Výsledné pořadí bylo získáno součtem pořadí obou disciplín. Po vyhodnocení se družstva Šišma, Sušice a Podolí umístila se stejným součtem bodů na 3. místě. Proto organizátoři vymysleli
další disciplínu, a to pivní rozstřel. Princip byl co nejrychleji vypít 0.5l piva.
Tento úkol nejlépe zvládl zástupce ze Sušic a pro své družstvo zajistil 3. místo.
Zástupce Šišmy se propil k 4. místu a 5. místo tedy zbylo pro Podolí.
Pohárová soutěž Kokory - Téměř tropické počasí neodradilo v neděli
17.6.2012 celkem 20 družstev, která si dojela zasoutěžit na pohárovou soutěž,
zařazenou do VC MHJ do Kokor. Družstva přítomná na nástupu soutěžila
dvoukolově a soutěžila o body do seriálu této soutěže. Celkově se zúčastnilo 13 družstev mužů a 7 družstev
žen. Naše družstvo startovalo jako
třetí v pořadí. Při prvním pokusu se
nám příliš nezadařil košík, ale útok
jsme i přesto dokončily v čase kolem
35s. Při druhém pokusu jsme si chtěly
čas vylepšit a to se nám i docela podařilo, útok se nám podařilo dokončit tak tak, kdy se nám těsně po sestřelení terčů odpojilo béčko od stroje. S časem 25.40s jsme se umístily na 6. místě.
Noční soutěž Dřevohostice - V sobotu 30.6.2012 se obě naše družstva vydala do Dřevohostic. Kde místní dobrovolní hasiči připravili noční soutěž
O pohár br. Vašíčka. Soutěž se konala v areálu zámecké zahrady a zároveň
zde od 20hod probíhala diskotéka na zahájení prázdnin. Soutěžilo se zde v
kategoriích muži, ženy na 2B. Celého závodu se zúčastnilo 13 družstev mužů
a 6 družstev žen.
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Našim klukům se zde příliš nezadařilo. Útok se jim sice podařilo dokončit, těsně po sestřelení terčů jim
prasklo béčko, ale bohužel za špatně
našroubovaný košík byl útok nehodnocen.
Naopak v kategorii žen se našemu
družstvu zadařilo. Útok jsme měly
velmi pěkně rozběhnutý a časomíra
se nám zastavila na výsledném čase
22.01s. Za tento doposud náš nejlepší čas jsme si do Tučína odvážely pohár
a ocenění za pěkné 2. místo.
Červenec
Podolský důlek - Podolští hasiči uspořádali v pátek 6.7.2012 netradiční soutěž v požárním útoku. Soutěž probíhala v místním areálu Barborka, kam se
z okolních obcí sjelo 6 družstev, z nichž 3 byla ženská. První disciplínou byla
štafeta určená pro 5 závodníků. Další disciplínou byl požární útok. Děvčata
z Tučína chtěla předvést jeden ze svých pečlivě natrénovaných útoků, nicméně díky nemoci jedné ze závodnic byly nuceny provést změny v sestavě,
které vedly k pozdějšímu nástřiku druhého proudu, i tak se ale nakonec staly
vítězkami této soutěže. Tučínští muži prověřovali nově sestavený tým, kterému se podařilo zastavit časomíru v čase 30.6s. Takový čas bohužel nestačil ani
na předposlední místo.
Velká cena Černotín - V sobotu 7.7.2012 si družstvo žen z Tučína vyrazilo zasoutěžit do Černotína, kde se konal 7. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Černotín a zároveň 8. kolo seriálu VC OSH Přerov. Našemu družstvu
se tentokrát nezadařilo. Na základnu jsme se připravily jako poslední v této
kategorii, a to v pozměněné sestavě,
kdy nám na proudu vypomohla Nikča a Kača se přesunula na rozdělovač. Košík holkám vzadu sedl velmi
pěkně, ale bohužel se nezadařilo zapojit levé proudařce spoj a útok jsme
nakonec nedokončily.
Dne 9.7.2012 dobrovolní hasiči vyjížděli k následkům vichřice a prudZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 28/2012
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kého deště z předešlé noci. Polámané větve ohrožovaly bezpečnost provozu
na silnici mezi Tučínem a Radslavicemi. Zásahu jsme se zúčastnili ve zmenšeném počtu družstva (3+1) a byla potvrzena připravenost motorové pily.
Ve dnech 9. – 10.7.2012 se děvčata pustila do kompletního úklidu a malování
hasičárny. V pondělí při večerním odchodu domů zjistila, že ve sklepě obecního úřadu stropem začíná protékat voda. Děvčata neváhala a informovala
paní Dlouhou, která posléze odemkla obecní úřad. Zde na nás čekalo nemilé
překvapení v podobě téměř všech vodou zatopených místností. Hasičky nezaváhaly, chopily se kyblíků a hader a začaly pomáhat tuto spoušť likvidovat.
K pomoci byli zavoláni i další členové sboru a místostarostka obce.
Pohárová soutěž Milotice nad Bečvou - V neděli 15.7.2012 jsme s družstvem
žen z Tučína zabloudili naším tranzitem do Milotic nad Bečvou. Konala se
zde pohárová soutěž „O pohár SDH
Milotice nad Bečvou“. Soutěžilo se
zde ve 3 kategoriích – muži, ženy
a muži nad 35 let. Našemu družstvu na levém proudu opět vypomohla Nikča a Kača si zaběhla zase rozdělovač. Na útok jsme
se těšily, protože na tréninku se
nám dařily velmi pěkné časy. Ale
již při chystání základny nám
nastaly opět problémy se savicí, která nechtěla držet jak má. Proto byly holky nakonec nuceny savici
i koš pouze položit a „nějak“ to dát. I tak se nám ale útok podařilo dokončit
ve výsledném čase 25.35s.
Bára Podmolíková, Katka Bubeníková,
Jiří Sehnalík

Propluli několik moří a oceánů
a navštívili několik zemí. Ve Francii se naučili poznávat vlajky světových zemí, na Madagaskaru se
zas vypořádali s piráty, na Islandu
si vyzkoušeli, jak se přepravuje náklad na saních, na Laosu předvedli, jak se dostat na pevninu, aniž by
byli spatřeni majáky, … Za splněné
úkoly obdrželi naši námořníci jednotlivé díly mapky, ze které pak vyčetli, kde
se ukrývá zašifrovaná zpráva. Po rozluštění tajemného písma je zpráva dovedla k pokladu. Po namáhavé plavbě zasedli mořeplavci k táboráku a opekli
si buřtíky, v popelu také brambory. Nechyběla ani kytara s veselou písničkou.
Unaveni se pak naši mořští vlci rádi zachumlali do svých spacáků.
Na neděli plánované ranní dovádění v koupališti zhatilo počasí, místo toho
jsme ale natrénovali, jak zachránit potápějící se loď. Našel se čas i na dekový
volejbal, fotbálek, tzv. čokoládovou hru i hru SMS.
Doufám, že si děti i všichni zúčastnění odnesli spoustu krásných zážitků
a příští rok se opět sejdeme v tak hojném počtu jako letos.
Touto cestou bych ráda poděkovala těm, kteří obětovali svůj čas, aby se dětem
věnovali, a také těm, co zapůjčili stany či jinak přispěli k tomu, aby tato akce
mohla být zrealizována.
Petra Nováková

NOC POD HVĚZDAMI
V sobotu 11.8. se tučínské koupaliště proměnilo v táborovou základnu a kolem čtvrté hodiny se začali scházet první táborníci. Nenechali se odradit ani
deštivým počasím a nakonec se tedy 17 plavčíků ve věku od 4 do 12 let vydalo
na cestu kolem světa s Marcem Polem. Mladí mořeplavci se nejprve museli
naučit základním dovednostem správného námořníka, tedy orientaci v mapě
a vázání uzlů. To však hravě zvládli, a tak se směle mohli vydat na plavbu.
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Exkurze partnerů CSV Olomouckého kraje
Pracovníci CSV Olomouckého kraje připravili ve dnech 18.-21.9.2012 pro
své partnery exkurzi, v průběhu které měli možnost poznat zajímavé náměty
a příklady dobré praxe čerpání dotačních titulů u nás a v dalších třech sousedních státech – na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku.
Česká republika
První den čtyřdenní exkurze byl zahájen v obci Modrá (nositelka několika ocenění získaných v soutěži Vesnice roku), která se nachází na území
Mikroregionu Buchlov a zároveň je členem MAS Buchlov. Starosta obce
pan Kovařík, představil projekt „Živá škola-živá voda“. Projekt z Programu
příhraniční spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013 názorně představuje jednotlivé biotopy zdejšího regionu. Do přípravy venkovních expozic byly zapojeny vhodnou formou děti a mládež zdejšího regionu
a převážná část expozice bude na děti a mládež i zaměřena. Po uvedení do
plného provozu se jistě magnetem zdejšího areálu stane ve hloubce 3,8 m pod
vodní hladinou prosklený tunel (rozloha 3x5m) ve sladkovodním jezírku,
který patří mezi největší ve sladkovodních vodách ve střední Evropě. Expozice
v interiérech představí názorně rozličné formy života ve zdejších vodách
(plastické tvary na stěnách a Braillovo písmo zprostředkuje vnímání expozice
i postiženým osobám) a pořízená technika umožní promítání naučných ﬁlmů
a dokumentů pro všechny zájemce z řad návštěvníků. Účastníci exkurze se po
ukončení prohlídky shodli, že obec Modrá si uložila další zajímavý kamínek
do mozaiky úspěšných projektů na svém území, který přinesl obci nejenom
nová pracovní místa, ale přispěje k tomu, že návštěvníci zdejšího regionu budou mít další důvod si zde prodloužit svůj pobyt. Celý areál se totiž nachází
v těsné blízkosti známého Archeoskanzenu Modrá, který ročně navštíví cca
40 tisíc lidí a připravená expozice bude pro ně dalším lákadlem. V zimě bude
jezero sloužit jako přírodní kluziště a prosklený tunel umožní sledovat dění
pod zamrzlou vodní hladinou. Na projekt „Živá škola-živá voda“ bylo vynaloženo zhruba cca 25 milionů Kč.
Slovensko
Dvě MAS Olomouckého kraje úzce spolupracují se slovenskou MAS POŽITAVIE – ŠIROČINA a tak prvním cílem na slovenské straně bylo právě
území tohoto sdružení. Průvodcem po dobu návštěvy se nám stal manažer
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MAS pan Kozolka, který nám představil některé zajímavé projekty na svém
území. Místní klimatické podmínky umožňují výrobu vynikajícího vína a tak
v rámci podpory diversiﬁkace zemědělské výroby by se chtěli ve své práci
zaměřit na podporu vinařské turistiky. Na začátku exkurze jsme navštívili
místního zemědělského podnikatele-vinaře, který je členem MAS. Podnikatel nám představil svůj podnik a na závěr návštěvy nabídl ochutnávku svých
produktů. V rámci diversiﬁkace své činnosti a v mantinelech budoucí spolupráce s MAS uvažuje vinař o projektu na rekonstrukci stávajícího objektu,
která by v regionu navýšila počet ubytovacích kapacit. V další části návštěvy
jsme měli možnost projet celé území MAS a navštívit další zajímavá místa.
Prohlédli jsme si například nové víceúčelové sportovní hřiště a byl nám představen projekt úpravy centrální zóny v okolí kostela, který byl natolik jedinečný, že byl v tomto roce vybrán jako jeden z dobrých příkladů realizovaných
projektu do připravovaného ﬁlmového dokumentu slovenského ministerstva
zemědělství. Přes Program rozvoje venkova bylo v území MAS realizováno
několik projektů na rekonstrukci místních komunikací, revitalizaci chodníků a úpravu odpočinkových zón jednotlivých obcí. V obci Čierné Kĺačany
představil starosta projekt hasičské zbrojnice, na kterém spolupracuje s jednou z moravských MAS. Pan starosta nám ukázal i kopii unikátního archeologického nálezu „pyxidy“, která byla při stavbě silnice nalezena v jednom
z kosterních hrobů. Je to velmi dobře zachovaná kulatá nádoba (šperkovnice?)
ze slonoviny s krásně vyřezávanými reliéfy. Doba vzniku tohoto předmětu je
datována ještě do období Říše římské, na území Slovenska se dostala pravděpodobně v 8. století. Tento nález „s příběhem“ by se mohl stát v budoucnu zajímavým lákadlem pro potenciální návštěvníky daného území….. Pan
Kozolka také ocenil zapojení seniorů do aktivit na daném území – připravili
si a zrealizovali projekt (za cca 10 tis. EUR) na obnovu parku. V obci Tesárské Mlyňany byla upravena přes program LEADER klubovna pro spolkovou
činnost. Navštívené obce byly prezentovány jako místa, kde se koná spousta
zajímavých aktivit. Škoda jen, že zatím nejsou více prezentovány v rámci soutěže „Dědina vidieka“. Z rozhovorů se zástupci hostitelů vyplynulo, že tato
soutěž na Slovensku zatím nemá takovou prestiž jako v ČR a tak se k účasti
v soutěži zatím jen připravují. Velmi uvítali inspirativní informace o tom,
jak tato soutěž probíhá v ČR. Slovenský Grob byl druhým místem na území
Slovenska, které jsme v rámci exkurze navštívili. I zde jsme měli možnost diskutovat s místními aktéry rozvoje venkova o zajímavých aktivitách ve zdejší
oblasti. Jeden z často opakujících se názorů a doporučení (a to nejenom na
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Slovensku, ale i v ostatních navštívených zemích) bylo to, že je třeba využít
pro rozvoj svého území něčeho typického, tradičního a jedinečného, co do
území návštěvníky nejenom přiláká, ale v regionu je i udrží. Slovenský Grob
se svými chovy hus, ze kterých se následně vyrábí vynikající místní regionální
produkty, jsou toho jasným důkazem…
Maďarsko
Obec Lipót (cca 600 obyvatel), která je nositelem zlaté plakety Evropské
soutěže Entente Florale Europe z roku 2010, byla dalším zajímavým místem,
které jsme v průběhu exkurze navštívili. Obec byla v minulém plánovacím
období členem MAS „Rábcatorok Települések Leader Fejlesztési Társulása“
(zkráceně - Rábcatorok ACS). V současnosti spolupracuje se sdružením
„Poklad Panonie“, které realizuje maďarský LEADER (http://www.pkle.hu).
V rámci příhraniční spolupráce se Slovenskem toto sdružení vyvíjí aktivity
v programu Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtműködési Program. V průběhu návštěvy jsme se seznámili s projekty, které měly jednoho společného jmenovatele – vodu. V prvním případě to byla léčivá voda
z termálního vrtu, který zde byl proveden zhruba před deseti lety. Výstavba
lázní, která byla podpořena z dotačních titulů, se během krátké doby stala vyhlášenou atrakcí, která do území přivedla velké množství návštěvníků.
To vyvolalo potřebu dalších investic a v současné době obec žije čilým cestovním ruchem. Mužskou část naší exkurze velice zaujal projekt na využití
termálních vod při provozu fotbalového stadionu, který se stal oblíbeným
tréninkovým místem nejednoho evropsky významného klubu. Pro potřeby
této klientely bylo vybudováno i ubytovací zařízení, které nabízí širokou škálu služeb na vysoké úrovni. Druhý projekt („Wildlife Birdwatching“) spjatý
s životodárnou tekutinou je projekt zaměřený na poznání území zahrnutého
do soustavy NATURA 2000. Vybudované pozorovatelny na sledování ptáků,
možnost půjčení lodiček a připravené programy umožňují blíže se seznámit
s úchvatným životem v oblasti slepých ramen Dunaje. Návštěvníci mohou
využít i dobře vybavený kemp a v celé obci jsme mohli obdivovat pečlivě
upravovanou zeleň.
Balatonboglár opět nabídl možnost seznámit se s tím, jak je možno zahrnout
místní regionální tradice z oblasti způsobu života a stravování do podnikatelských záměrů. V místě, kde jsme byli ubytováni, bylo pro návštěvníky připraveno i muzeum s ukázkou místních tradic a některé objekty umožňovaly
bližší poznání tradičních postupů při výrobě regionálních pokrmů.
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Rakousko
V oblasti Štýrska u hranic se Slovinskem se nacházelo další městečko, které
nabídlo účastníkům exkurze velké množství inspirativních projektů. Starosta
obce Gamlitz pan Wratschko nám představil svoji obec, která je několikanásobným vítězem v soutěži o nejlépe upravenou obec na rakouském území
a je aktivním členem místní akční skupiny Naturpark Südsteirisches Weinland (bližší informace na http://www.naturparkweinland.at). V tomto roce
byla nominována (a později i zvítězila v kategorii obcí) v soutěži Entente Florale Europe 2012 (http://www.gamlitz.eu/Entente-Florale.224.0.html?&L=0).
Již v průběhu krátkého uvítání ve vestibulu radnice si účastníci uvědomili,
že vzhled obce je sice záležitost množství ﬁnancí, které je možno na tuto
kapitolu čerpat, ale další nezanedbatelnou devizou je i přístup všech obyvatel obce. V průběhu celé návštěvy bylo patrné, že každý zdejší obyvatel se
snaží co nejvíce zkrášlit své místo, kde žije a tento fakt v celkovém výsledku
pak logicky vyústil k zisku prestižních ocenění. Vkusně upravené prostředí
v okolí kostela, u památníků obětem válečných konﬂiktů, na náměstí, v areálu školy a školky, na dětském hřišti, na mostě – zkrátka v celém intravilánu
obce je nabízen místním obyvatelům a návštěvníkům jako příjemný prostor
k žití. O údržbu se starají nejenom pověření pracovníci obce, ale do činnosti
se zapojují i obyvatelé a místní podnikatelé. Své dosažené úspěchy využívají
následně v různých formách propagace (tisk, rádio, televize) a tyto aktivity přivádí do území velké množství zvědavých návštěvníků. Skoro 100 tisíc
přenocování návštěvníků v loňském roce zajišťuje práci velké části místních
obyvatel. V průběhu prohlídky si účastníci exkurze opět znovu uvědomili, jak je důležité využívat pro rozvoj přírodních a geograﬁckých podmínek
daného území. Z programu LEADER byla podpořena výroba informačních
panelů o místních přírodních zajímavostech. Řeka na území NATURA 2000
a rybníky, na jejichž březích byl s podporou evropských dotací (cca 440 tis.
EUR celkové náklady) vybudován největší evropský pohybový park („motorikpark“ – blíže na webových stránkách www.landentwicklung.steiermark.
at/cms/beitrag/11546590/20355095 ), se staly vyhledávanými cíly zdejších
návštěvníků. V areálu parku se nachází cca 100 různých zastavení, která mají
přispět k rozvoji a udržování lidského pohybového aparátu. Jednotlivá nářadí
a pomůcky jsou pravidelně kontrolovány a pečlivě udržovány, aby nedošlo ke
zranění návštěvníků. Do parku se neplatí žádný vstup, ale v regionu zůstává
přesto poměrně hodně ﬁnancí díky útratám návštěvníků za další služby, které
jsou v regionu nabízeny. Z programu LEADER byl podpořen projekt bylinné
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zahrady. Produkty z této zahrady je možno zakoupit přímo na farmě v malé
prodejně, která je spojena s malou kavárničkou. Další projekt, který vzbudil
zasloužený obdiv účastníků exkurze, byl způsob nabídky místní regionální
produkce, mezi kterou patří například tykvový olej, víno, masné výrobky
z vepřového masa atd. Prodejní místo (Genuss regal Südsteiermark) bylo
doplněno naučnými expozicemi, které zájemcům blíže představily způsob
výroby jednotlivých typů produktů, a umožnily ochutnávku nabízeného
zboží. V jejich nabídce je momentálně cca 2500 produktů od 250 místních
producentů. V druhé polovině návštěvy této obce jsme si projeli všechna
katastrální území obce a seznámili se s realizovanými projekty v oblasti vinařských stezek (Jihoštýrská vinná cesta), viděli jsme výtopnu na biomasu
a mohli jsme opět obdivovat úsilí místních obyvatel v oblasti péči o životní
prostředí.
Městečko Fürstenfeld se pochlubilo nejmodernějším sběrným dvorem na
území Rakouska. Veškeré úsilí je směřováno na to, aby odpad nejenom nezatěžoval území dané obce, ale aby se stal zdrojem ﬁnančních příjmů pro
obecní pokladnu. Projekt je zařazen i do souboru projektů, které budou využívat obnovitelných zdrojů energie a přispějí k maximální energetické soběstačnosti obce. V obci v současnosti připadá na osobu 850 – 1000 kg odpadů
na rok a z toho se jim daří cca 95 % recyklovat. Co nemá využití, tak je spáleno ve speciální spalovně a až teprve popel je ukládán na úložiště odpadu.
Rostlinný odpad je využíván na výrobu kompostu nebo ve spalovně na biomasu. Je využívána i solární energie. Panely jsou umisťovány především na
střechách objektů, nikoliv na zemědělské půdě. V loňském roce ušetřili díky
využití všech možných typů obnovitelných zdrojů energie asi 2 miliony litrů
fosilních paliv. Za svoje aktivity získali několik ocenění. V oblasti sociálních
projektů jsme měli možnost navštívit domov pro seniory (164 trvalých lůžek)
a domov pro postižené (v péči mají asi 30 klientů). Účastníci exkurze získali
od našich hostitelů podrobné informace o způsobu fungování těchto zařízení
a ocenili, že na obou místech je velice individuální přístup ke všem klientům, který přispívá k maximálnímu využití a rozvoji stávajících psychických
a motorických dovedností svěřených osob. V tomto roce byla nominována
(a později získala stříbrnou příčku v kategorii měst) v soutěži Entente Florale
Europe 2012 (více na http://www.entente-ﬂorale.eu ).
Poslední navštívená obec Reichenau an der Rax ukázala, že citlivě využité
historické dědictví lze přeměnit v zajímavé lákadlo pro návštěvníky daného území. Zahradnictví z doby Rakouska – Uherska si se zájmem prohlédli
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všichni účastníci exkurze a je jistě cílem mnohých návštěvníků těchto klimatických lázní. K atrakcím, které lákají do tohoto území, dále patří úzkorozchodná trať a lanovka na okolní dvoutisícovky. Zajímavou informací bylo,
že kvalitní voda ze zdejších zdrojů byla vedena již v dobách mocnářství až
do Vídně a i dnes je předmětem zvláštní ochrany. Sdělení o účasti v soutěži
Entente Florale Europe nikoho z účastníků exkurze nepřekvapilo, protože
městečko bylo velmi vzorně upraveno.
Připravená exkurze nabídla účastníkům veliké množství zajímavých podnětů
a inspirativních nápadů pro jejich další práci. Zpětná hodnocení účastníků
potvrdila známé pravidlo, že je „lépe 1x vidět než 10x slyšet“.

Hodové slavnosti Tučín 2012
Hodové slavnosti, které pořádají členové SDH Tučín ve spolupráci s obcí
Tučín se v letošním roce zaměřily na oslavy 90. let od založení SDH Tučín.
Tradičně proběhlo sobotní sportovní klání, které organizačně zastřešil kulturní a sportovní výbor zastupitelstva obce. Počasí přálo a tak nechyběly ani
motokáry, které mohly využít jak děti tak dospělí. Současně se odehrávalo
sportovní klání ve fotbale mezi svobodnými a ženatými a pak následovalo
utkání děvčat. Pro obě utkání se na hřišti pro věrné diváky i aktéry čepovalo
pivo zdarma. Po zápasech a občerstvení aktérů v koupališti pokračoval program sobotním podvečerem na koupališti. K poslechu a zpěvu hráli Tučéňáci
– Tučín, k tanci hrála Romana. Ve večerních hodinách se pak všichni rozešli,
aby byli čilí na ranní hudební budíček, který již tradičně obstarávají hasiči
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po obci se Záhorskou muzikou Aničkám a sponzorům.
V 10:00 hodin se vypravil od obecního úřadu průvod, který nesl ke kapli
slavnostní prapor SDH Tučín, který
u příležitosti 90. let založení ﬁnancoval Olomoucký kraj společně s obcí
Tučín a hasiči. U kaple proběhla mše
svatá s vysvěcením nového praporu.
Ten pak předal starosta obce Jiří Řezníček do užívání zástupci SDH Tučín
starostovi hasičů Leošovi Zdráhalovi. Po ukončení mše se všichni přesunuli na Rybníček, kde pokračovalo hodové veselí s pouťovými atrakcemi.
V odpoledních hodinách měli návštěvníci a občané Tučína možnost prohlédnout si požární zbrojnici včetně výstavky, kterou si hasiči připravili. Od
16 hodin předvedli profesionální hasiči z Přerova ukázky práce ve výškách
a záchranu na lanech. Oblíbená je také tradiční projížďka návštěvníků
Tučolínem po obci. Od 17 hodin začala hrát k tanci hudební skupina, ale
počasí mělo jiný názor a silný déšť zábavu přerušil.
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Kalendář kulturních a sportovních akcí
v roce 2013 - Tučín
DATUM
NÁZEV AKCE
KONÁNÍ AKCE
Důležité události kulturní a sportovní
1.1. 00.30 Přivítání nového roku u kapličky sv. Anny
00:40 společným přípitkem + ohňostroj
11.1.
Obecní ples
26.1. sobota Ples SDH
únor
Zájezd Divadlo Olomouc
Vodění medvěda od 9:00 hod
9.2.
Pochování basy od 20:00
2.3.
Dětský karneval
8.3.
MDŽ
5.4.
Noc s Andersenem
Břez/dub
Instruktáž ošetření ovoc. stromů
12.4.
Beseda o koření + čaje - Knihanka
30.4.
Stavění májky
11.5.
Tučínský špekáček,
25.5.
Kácení májky - veselice + program
.
Dětský den Na Rybníčku
8.6.
Hry bez hranic MR Pobečví
Soutěž SDH o pohár starosty
22.6.
Hry Mikroregionu Pobečví
červen
Knihovna pro děti
Turnaj v malé kopané o cenu starosty obce
Hodové slavnosti – sportovní klání
27.-28.7.
-lidová veselice
srpen
Stanování pod hvězdami
září
Cyklovýlet – Teplice n/B
Říjen
Podzimní tvoření
19.10.
vítání občánků
říjen
Drakiáda
23.11.

Setkání s jubilanty-blahopřání

11/2013
30.11.
5.12.
23.12.
31.12.

výstava
Mikulášský zájezd
Mikulášská nadílka po obci
Rozsvícení betlémského světla s koledami
Silvestrovský výkop (malá kopaná)

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

Halloweenské nocování s hasiči
MÍSTO KONÁNÍ
(OBEC, MĚSTO)
Tučín

OU Tučín
Obec Tučín, Tučín 127
Sbor dobrovolných hasičů Tučín
OU
Sešlost obecních nadšenců
Rodiče dětí + Mateřská škola
Klub žen
Knihovna Tučín - Mgr. Rychlíková
ČZS Tučín
Klub žen
Nadšenci + Spolky
Obecní úřad
Sešlost obecních nadšenců
Prosenice
SDH Tučín
Obec Prosenice
Knihovna Tučín - Mgr. Rychlíková
Kluby malé kopané
SDH Tučín, Obecní úřad
Kluby malé kopané
Nadšenci
Obec Tučín+Mikroregion Pobečví
Knihovna
Obecní úřad
MŠ Tučín
Výbor pro kulturu,
sport a občan. záležitosti
Dámský klub
Obecní úřad
klub malé kopané ( v 10.00 hod)

U stromu
budova OU
Budova OU Tučín
Obec
Budova OÚ
OÚ Tučín
OU
knihovna
Tučín
OU Tučín
koupaliště
koupaliště
koupaliště
Na Rybníčku
Prosenice
knihovna
hřiště v Tučíně
Tučín
koupaliště
Knihovna
OU Tučín
Tučín - Lešetín
OU
OU
Tučín
kaple
hřiště Tučín

Termíny jednotlivých akcí se mohou dále měnit, proto budou upřesňovány postupně.
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Soutěžní sezóna pro hasičky z Tučína sice již skončila, ale děvčata nelenila
a hadice vyměnila za činnost s nejmenšími dětmi nejen z Tučína, ale i okolí.
Pro děti se rozhodla připravit akci s názvem „Halloweenské nocování s hasiči.“ V pátek 26. 10. 2012 se tedy kolem 16 hodiny začaly děti scházet na místním obecním úřadě, kde celá tato akce probíhala. Mile nás překvapil celkový
počet přihlášených dětí, kdy jsme jich nakonec hlídali celkově osmnáct ve
věkovém rozpětí od 3 - 11 let.
Hned co dorazili poslední účastníci, jsme se všichni vzájemně seznámili
a poté společně vyrazili na naučnou stezku Tučínem. Děti nadšeně následovaly barevné fáborky a na několika místech na ně čekalo buďto překvapení
nebo hledání přírodních materiálů, které jsme sbírali do košíků pro pozdější
využití. Přestávku na svačinku, kterou si děti musely najít, jsme si dali na
místním Rybníčku. Pomaličku se už začalo stmívat tak jsme se vydali zpět
k obecnímu úřadu.
Po příchodu a zahřátí teplým čajem se děti pustily do tvoření. Nejstarší holky
využily nasbírané suroviny z naučné stezky a podařilo se jim vyrobit velmi
pěkné bramboráčky, další děti si vytvořily ježky ozdobené listím a nechyběly
ani barevní dráčci. Během toho, co děti vyráběly, se pro ně v kuchyni chystala
večeře v podobě výborných palačinek se šlehačkou a čokoládou. Poté, co byla
bříška zaplněna, nastala volná zábava. Během té nám některé z dětí předvedly, jak dobře ovládají zumbu, kterou pravidelně navštěvují v Tučínském
korálku (kroužek pod vedením Markéty Vojtáškové).
Zlatým hřebem večera byl večerní lampiónový průvod. Trasa vedla kvůli nepříznivému počasí pouze v blízkosti obecního úřadu a cílem bylo dojít
k hasičárně, kde následovala prohlídka. Všechny děti se okamžitě nahrnuly
do tranzitu, dále si mohly prohlédnout bohatou výstavku z diplomů a pohárů, nástěnku fotek a velký ohlas měly zkoušky hasičských zásahových helem.
Po návratu z hasičárny si děti zatancovaly na několik písniček a začaly se pomalu připravovat k spánku. Jako překvapení na dobrou noc jsme si pro děti
připravili hranou pohádku o Červené karkulce. Pro tento večer děti vyměnily
pohodlí vlastní postýlky za žíněnky a spací pytle. Vyčerpaní celodenní prací
a zábavou děti ulehly a snažily se při promítání dalších pohádek usnout. Ale
znáte to, ne každému se to hned povedlo.
Přesto se druhý den ráno vstávalo s úsměvem. Po vydatné snídani nastalo
dopoledne plné soutěží a her. Jako poslední úkol nám měly děti vyrobit
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hasičského soptíka z krepového papíru. Ten se jim moc povedl a my se těšíme, až si s ním vyzdobíme naši hasičskou zbrojnici. Na závěr nezbývalo nic
jiného než předat všem zúčastněným dětem diplomy, sladkosti a medaile.
Chtěli bychom poděkovat všem osmnácti dětem, že nás nezlobily a celá tato
akce proběhla bez problémů. Doufáme, že se jim s námi líbilo a odnesly si
spoustu zážitků. Také chceme poděkovat panu starostovi za umožnění využití prostor obecního úřadu. Velké dík patří také hasičskému dozoru v podání
Páji Štěpaníkové, Kamči Zdráhalové, Kači Bubeníkové, Barči Podmolíkové,
Rosťovi Markovi, Jirkovi Sehnalíkovi a Ondrovi Kopečnýmu. A všem dalším,
co se na přípravě podíleli a v průběhu nám pomáhali.
Těšíme se, že s tak skvělou partou dětí opět něco podnikneme.
Děkujeme všem SDH Tučín.

Mikulášská nadílka
Mikuláš, andělé a čerti v podání členů našeho sboru procházeli v podvečer
5. prosince 2012 obcí Tučín. S bohatou nadílkou Mikulášova družina obešla
celkem 26 dětí. Většina dětí měla z návštěvy radost a Mikuláš si tak vyslechl
mnoho pěkných básniček a písniček. Děti s černějším svědomím se ze začátku
trošku bály, ale jen do té doby, než zjistily, že se pro ně v košíku schovávají
dárečky.
A protože všechny děti Mikulášovi slíbily, že se do příštího roku polepší,
odcházeli i letos čerti do pekla s prázdnou. :)
Mikuláš: Rosťa Marek
Andělé: Romana Zdráhalová, Katka Bubeníková
Čerti: Radim Šulák, Ondřej Prudil, Monika Šuláková, Zuzana Krátká, Bára
Podmolíková

Divoké růže
Dětský taneční soubor Divoké Růže v loňském roce oslavil už své čtvrté narozeniny. Celý minulý rok se nesl v duchu posunout se někam dál a tak jsme
se rozhodli, že se v listopadu zúčastníme celorepublikové soutěže Pardubická
Ryengle. Tomu jsme podřídili i tréninkový plán a místo nové choreograﬁe
jsme se rozhodli vypilovat naše stávající. V první polovině roku jsme vystoupili na pár akcích, mezi kterými nechyběl už tradičně domácí Špekáček.
Koncem května jsme zatančili na výstavišti na charitativní akci pro týrané
a opuštěné děti a v polovině srpna nás čekalo třídenní soustředění v Bezuchově. Strávili jsme víkend plný nejen tance, ale také her, včetně noční výpravy
do nedalekého lesa.
Se začátkem nového školního roku nám ubylo pár poupátek, protože náš
soubor začal být věkově dost nesourodý a bylo těžké během jednoho dvouhodinového tréninku skloubit dohromady několik věkových kategorií. Nicméně zůstalo nám 10 děvčat, které v září čekalo další vystoupení na dožínkách v Sušicích.
V říjnu jsme měli ještě jedno soustředění, tentokrát už jednodenní v nových
prostorách na Obecním úřadě, kde jsme se konečně poprvé viděli v zrcadlech. Napřed jsem myslela, že ani nebudeme tancovat, protože děvčata se
asi 2 hodiny v těch zrcadlech jen prohlížela a soustředění se na tanec bylo ten
tam :-D
Poslední listopadový víkend jsme odjeli do Pardubic na Pardubickou Ryengli. Jeli jsme se pouze zúčastnit, abychom vůbec zjistili, jak to na takových
soutěžích chodí a tak nějak obhlídli konkurenci na příští rok. Paní Beňová
nám ušila nové halenky ke kostýmům, které jsme tímto krásně sjednotili.
Děvčata zatancovala svou choreograﬁi s názvem Zuzana, která spadala do
kategorie dětského country a potom ještě společnou choreograﬁi s taneční
skupinou Colorédo, která má název Wildmill a zařadili jsme ji do kategorie
„poprvé“. V dětské kategorii jsme se neumístili, ale s Wildmill jsme obstáli
na výbornou.
Jana Klvaňová
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Hodnocení roku 2012 z pohledu děvčat SDH Tučín
Rok 2012
Letošní rok sbor odstartoval již tradičně hasičským plesem, který se konal
v sobotu 28.1.2012. Pro hosty bylo přichystáno bohaté občerstvení s ještě
bohatší tombolou.
V březnu 31.3. 2012 se družstvo mužů zúčastnilo 11. ročníku Radslavské
přilby. V silné konkurenci 26 týmů, se naše družstvo umístilo na pěkném
6. místě.
V neděli 13.5.2012 se naše družstva jela zúčastnit do nedalekých Radslavic
okrskového kola. Do kategorie žen se v letošním roce přihlásilo pouze jedno
družstvo, a to právě družstvo žen z Tučína. Naše družstvo žen zde předvedlo
pěkný útok, kdy se nám podařilo sestříknout v čase 25.65s. Druhý nejlepší
útok v kategorii mužů se podařil družstvu z Tučína a to v čase 28.05s.
V celkovém pořadí v pavlovickém okrsku obsadili 2. místo muži z Tučína.
V požárním útoku O pohár starosty obce obsadili muži tentokrát 3. místo.
Družstvo tučínských žen tento útok zaběhlo v čase 24.10s.
V neděli 27.5.2012 se naše družstvo žen vydalo soutěžit do Lhoty u Lipníka.
Naše družstvo obsadilo bramborový stupínek s časem 22.43s.
Sbor dobrovolných hasičů Tučína uspořádal v sobotu 9.6.2012 společně
s rodiči dětí z Tučína dětský den na téma „Letem světem“. Děti si mohly
zasoutěžit celkem v deseti různých disciplínách. Nechyběly projížďky
Tučolínem, na ponících, na čtyřkolce, ani skotačení ve skákacím hradu.
V pátek 15.6.2012 se vydalo družstvo žen z Tučína na 1. ročník netradičních
nočních hasičských závodů do nedalekého Beňova. Tyto netradiční závody se skládaly ze dvou disciplín. První z nich byl běžný požární útok na 2B
a dokončily jsme jej v čase 25.15s, který nám stačil na 1. místo. Druhou
disciplínou byl netradiční požární útok „z ložnice“. S časem 62.25s jsme
i v této disciplíně obsadily 1. místo.
V sobotu 16.6.2012 uspořádal sbor dobrovolných hasičů pod záštitou pana
starosty obce Tučín soutěž v požárním útoku na 2B s tajnou disciplínou.
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, domácí družstvo žen a pro zpestření
se přijelo zúčastnit i družstvo dětí z Pavlovic.
Soutěž zahájilo domácí družstvo mužů tajnou disciplínou.
Dále následoval požární útok, který byl zvláštní tím, že proudaři museli
zdolat strmý břeh. Domácím družstvům se doma zadařilo v obou kategoriích.
Muži svůj útok dokončili v čase 24.77s a družstvo žen 26.13s.
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V neděli 17.6.2012 jsme si vyjely zasoutěžit na pohárovou soutěž, zařazenou do VC MHJ do Kokor. Naše družstvo startovalo jako třetí v pořadí. Při
prvním pokusu jsme útok dokončily v čase kolem 35s. Při druhém pokusu
jsme si chtěly čas vylepšit, a to se nám i docela podařilo, útok se nám podařilo
dokončit s časem 25.40s a umístily jsme se na 6. místě.
V sobotu 30.6.2012 se obě naše družstva vydala do Dřevohostic. Zde místní
dobrovolní hasiči připravili noční soutěž O pohár br. Vašíčka. Našim klukům
se zde příliš nezadařilo. Útok se jim sice podařilo dokončit, těsně po sestřelení
terčů jim prasklo béčko, ale bohužel za špatně našroubovaný košík byl útok
nehodnocen.
Naopak v kategorii žen se našemu družstvu zadařilo. Útok jsme měly velmi
pěkně rozběhnutý a časomíra se nám zastavila na výsledném čase 22.01s.
Za tento čas jsme si do Tučína odvážely pohár a ocenění za pěkné 2. místo.
Podolští hasiči uspořádali v pátek 6.7.2012 netradiční soutěž v požárním
útoku. Děvčata z Tučína se stala vítězkami této soutěže. Tučínští muži
prověřovali nově sestavený tým, kterému se podařilo zastavit časomíru v čase
30.6s. Takový čas bohužel nestačil ani na předposlední místo.
V sobotu 7.7.2012 si družstvo žen z Tučína vyrazilo zasoutěžit do Černotína,
kde se konal 7. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Černotín. Našemu družstvu se tentokrát nezadařilo, útok jsme tentokrát nedokončily.
Dne 9.7.2012 dobrovolní hasiči vyjížděli k následkům vichřice a prudkého
deště z předešlé noci. Polámané větve ohrožovaly bezpečnost provozu na silnici mezi Tučínem a Radslavicemi. Zásahu jsme se zúčastnili ve zmenšeném
počtu družstva (3+1) a byla potvrzena připravenost motorové pily.
Ve dnech 9. – 10.7.2012 se děvčata pustila do kompletního úklidu a malování
hasičárny. V pondělí při večerním odchodu domů zjistila, že ve sklepě obecního úřadu stropem začíná protékat voda. Děvčata neváhala a informovala
paní Dlouhou, která posléze odemkla obecní úřad. Zde na nás čekalo nemilé
překvapení v podobě téměř všech vodou zatopených místností. Hasičky nezaváhaly, chopily se kyblíků a hader a začaly pomáhat tuto spoušť likvidovat.
K pomoci byli zavoláni i další členové sboru a místostarostka obce.
V neděli 15.7.2012 jsme s družstvem žen z Tučína zabloudili naším tranzitem
do Milotic nad Bečvou. Konala se zde pohárová soutěž „O pohár SDH Milotice nad Bečvou“. Na útok jsme se těšily, protože na tréninku se nám dařily
velmi pěkné časy. Ale již při chystání základny nám nastaly opět problémy
se savicí, která nechtěla držet jak má. Proto byly holky nakonec nuceny
savici i koš pouze položit a „nějak“ to dát. I tak se nám ale útok podařilo
dokončit ve výsledném čase 25.35s.
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Při sobotním odpoledni 21. července 2012 se obě soutěžní družstva Tučína
zúčastnila Hradčanského ďolíčku. Soutěžilo se zde v tajné disciplíně a netradičním požárním útoku. Muži zaběhli útok v čase 46.52 s a děvčata 41.78 s.
Obě družstva si tím vysloužila krásné třetí místo.
V úterý 28. července začali tučínští hasiči z čerpáním Tučínského lomu.
Následovalo bagrování bláta a vysokého porostu. Pročištěním lomu se nyní
zlepšila kvalita vody ve vrtu a tím i kvalita vody napouštěné do koupaliště.
U příležitosti 90. let založení Sboru dobrovolných hasičů pořádal sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Tučín Hodové slavnosti. Konaly
se 28. – 29. července 2012. Slavnosti byly zahájeny v sobotu kolem 15 hodiny netradičním fotbalovým utkáním. Současně s fotbalovým kláním byla na
víceúčelovém asfaltovém hřišti možnost se povozit na motokáře. Poté se
zábava pomalu přesouvala z hřiště na vedlejší koupaliště, kde k tanci a poslechu hráli Tučéňáci a zpěvačka Romana. Nedělní program začínal již
v 7 hodin ráno, kdy muzikanti vyhrávali všem Aničkám a podnikatelům
v obci. V 10 hodin Tučínem procházel slavnostní průvod směrem od obecního úřadu ke kapličce. U kaple následně proběhla mše svatá, předání
praporu Sboru dobrovolných hasičů, svěcení praporu a svěcení hasičského
auta Ford Tranzit. Předaný prapor z jedné strany zobrazuje znak SDH Tučín,
který obsahuje i znak obce a symbolizuje příslušnost k obci Tučín včetně
letopočtu 1922, kdy byl sbor dobrovolných hasičů v Tučíně založen. Druhá
strana je vyobrazení svatého Floriána - patrona hasičů, jak chrání před
požáry a je zde vyobrazena i kaple - zvonice obce Tučín.V době mezi
14 – 16 hodinou mohl kdokoliv navštívit hasičskou zbrojnici. Po 16 hodině do Tučína dorazili profesionální hasiči z Přerova. Ti u kaple předvedli
využití výškové techniky. Na Rybníčku k tanci i poslechu hrála skupina Mini
Max.
V sobotu 11.8.2012 se naše družstvo žen zúčastnilo noční pohárové soutěže
ve Vítonicích. Na levém proudu se nevydařilo a klubíčko zůstalo na základně.
Útok jsme i tak dokončily, ale kvůli velké vzdálenosti levého proudu od terče
až v čase 40.95s (pravý terč 20.43s). S tímto časem jsme obsadily celkové
10. místo.
V neděli 9.9.2012 jsme s družstvem žen vyrazily do nedalekých Čech. Konal
se zde 20. ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce Čechy. Naše družstvo žen se těšilo, jakým časem pokřtí své nové dresy, ale bohužel se nám
nepodařilo útok dokončit kvůli problému s rozdělovačem. A tak po nás
na dráze zůstal menší „rybník“ vody, kterému se ostatní družstva bohužel
nemohla vyhnout.
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V sobotu 22.9.2012 jsme vyrazily do Rychlova, kde se konala soutěž
v požárním útoku do Skály. Pro ty, kteří tento areál neznají - jedná se o dráhu
na 2B s několika kopečky. Z dráhy jsme byly maličko nervózní, protože snaha
trénovat do kopečků sice byla, ale takový kopec jsme v Tučíně opravdu nenašly. Holky vzadu měly tentokrát dostatek času, protože s vodou se muselo
čekat více než obvykle. My vpředu jsme se k terčům nakonec nějak vyškrábaly a s výsledným časem 35.36s obsadily 3. místo. Po odběhnutí útoků začala
soutěž jednotlivců v běhu do Skály. Pořadatele jsme chtěly i v této soutěži
podpořit a tak jsme za SDH Tučín přihlásily hned 4 zástupkyně: Hanku,
Magdu, Báru a Kaču. Kača se s časem 15.s umístila na celkovém 2. místě
v kategorii žen. Hned za ní se na 3. místě umístila Bára s časem 16.53s. Po
slavnostním vyhlášení jsme z Rychlova odjížděly se třemi poháry, ﬁnanční
odměnou a hlavně dobrou náladou.
Poslední zářijový den - v neděli 30. 9. 2012 – vyjelo naše družstvo žen do
Henčlova, kde místní sbor dobrovolných hasičů připravil soutěž v požárním
útoku „O pohár PSP Engineering“. Bohužel ale jediné, co pořadatele letos
zradilo, byla technika. Po odběhnutí jedenáctého družstva přestala fungovat
časomíra s terči a nastala delší pauza. Své útoky se nakonec na této soutěži podařilo dokončit pouze těmto 13 družstvům. Pořadatelům totiž nezbylo
nic jiného než soutěž nakonec z technických důvodů předčasně ukončit.
Družstvo žen z Tučína naštěstí startovalo hned jako třetí v pořadí. Košík
sedl perfektně, všechny spojky zapojené na jedničku, mašina se taky snažila
a vodu dopředu tlačila, co mohla, až se nám časomíra poprvé zastavila
pod hranicí 20 vteřin - a to na výsledném čase 19.58s (levý proud 18.62s). To
nám všem zlepšilo náladu na tolik, že nám ji ani předem ukončená soutěž
nemohla pokazit :).
V sobotu 13.10.2012 jsme strávily příjemný slunečný den v Podhradní Lhotě,
kde místní dobrovolní hasiči připravili 1. ročník Memoriálu Davida Žejdlíka. Po zhlédnutí předchozích ne příliš vydařených útoků ostatních ženských
družstev jsme si daly za cíl vše zajistit a útok hlavně dokončit. To se nám
nakonec podařilo, i když s menším zaváháním a s výsledným časem 22.46.
Ale i tento čas nám stačil na pěkné 2. místo. Domů jsme si odvezly pohár,
ﬁnanční odměnu a 5kg mouky :)
V podvečer 5. prosince 2012 procházeli členové sboru v převlecích Mikuláše,
andělů a čertů obcí Tučín. S bohatou nadílkou Mikulášova družina obešla
celkem 26 dětí.
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V řeči čísel vypadá sezóna děvčat následovně: navštívily jsme celkem 16 soutěží, do sbírky nám přibylo celkem 10 pohárů, ﬁnanční odměny???
Ale hlavně jsme posbíraly nespočet zkušeností, potkaly nové kamarády
a společně jsme tuto sezónu ve zdraví přežily.

Zpráva SDH Tučín k výročí 90. let od založení
Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl založen dne 12. ledna 1922. Stalo se
tak na schůzi, na kterou byl na popud většiny obyvatelstva pozván pan Stanislav Zaoral (tehdejší župní jednatel) spolu s dalšími představiteli hasičských
sborů: Silvestrem Topičem z Lověšic (okrskový náčelník) a Fabiánem Doleželem z Újezdce. Ještě na této schůzi se přihlásilo 15 občanů, kteří projevili
zájem, a to stačilo na založení sboru. O dva měsíce později dne 12. března
1922 se konala valná hromada už za přítomnosti 76 členů. Prvním starostou byl zvolen Otakar Beneš a náčelníkem Josef Zdráhal. Pokladníkem byl
zvolen Jan Knap (hostinský) a jednatelem Jan Jemelka. Členové sboru stanovili roční příspěvek ve výši 10 Kč. Téhož roku byla zakoupena první
kompletní ruční dvouproudová stříkačka, jeden naviják, 150 metrů hadic
a další nářadí v ceně 42 tisíc. Jelikož sbor neměl vlastní zbrojnici, byla
stříkačka i ostatní nářadí uloženo v pronájmu u paní Cagašové.
První požár, kterého se místní sbor zúčastnil, byl v Želatovicích dne
9. prosince 1922 při hašení stodoly Josefa Nováka.
Dne 1. října 1923 mohl sbor svůj hasičský um, který je popsán v pamětní
knize, předvést přímo v obci.
„Bylo 1. října v půl osmé večer, když se ozvalo v naší obci volání trubky.
Poplach, hoří, hoří, volá trubka. Hoří, volali lidé. Chuchvalce kouře se valí
ze dvora bratra náčelníka Josefa Zdráhala, plameny prošlehují a olizují svou
oběť, chlévy a stáje. Rudá záře se třepotá na obloze. Střecha praská, prameny
tančí, lidé volají a úpí o pomoc, dobytek naříká. Zvonek klinká a bolestné
volání hoří, hoří opakuje burcovka stráním a okolí. Kdo může, spěchá ku
pomoci. Bratři hasiči našeho sboru, které si sám bratr náčelník vycvičil,
ukázali občanům naší obce, jak jsou vždy připraveni v případě, když je
trubka zavolá, chránit majetek proti všem nevítaným živlům….“
Roku 1925 byl zřízen pohřební fond, z jehož prostředků se mělo okamžitě
vypomoci pozůstalým po zemřelém, činném členu sboru.
Téhož roku byla pořízena dne 20. dubna 1925 pamětní kniha, kterou
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zaopatřil sborový jednatel bratr Roubal František společně s Otakarem
Benešem, Josefem Zdráhalem a zaplatili celkovou částku 90,- Kč. Prvním
letopiscem dějin sboru byl jmenován Roubal František z čísla 77.
Ve třicátých letech pokračovali členové hasičského sboru ve své aktivní
činnosti, zasahovali u požárů, účastnili se okrskových i župních cvičení,
pořádali pravidelné plesy a hodové slavnosti.
Dne 22. června 1938 byla přivezena nová motorová stříkačka a 300 metrů
hadic za 25 000 korun.
Na podzim roku 1939 museli všichni členové sboru prokázat svůj arijský
původ.
V roce 1941 dle nařízení ministerstva vnitra musel sbor sepsat veškerý svůj
movitý i nemovitý majetek a převést jej na obec. V roce 1943 byla zrušena
hasičská pohřební pokladna a zřízena jedna pro celou Moravu.
V roce 1951 se změnil název na Místní jednotu československého hasičstva.
V tomtéž roce došlo ke změně předsedy sboru, kdy je zvolen Josef Barvík,
řídící učitel místní školy, velitelem Ant. Spála č. 18, který tuto funkci zastával
až do své smrti v roce 1958, kdy mu byl vypraven hasičský pohřeb. V roce
1953 byl do funkce předsedy zvolen Frant. Menšík. Později byl zvolen velitelem a tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1967.
V letech 1955 - 1956 byl jednatelem Jaroslav Jemelka. Počínaje rokem 1957
se stal jednatelem Vladimír Přikryl.
V roce 1957 se začali ke sboru přidávat i noví mladší členové. Ti se účastnili
v hojném počtu různých soutěží.
V roce 1958 došlo ke změně názvu na Sbor požární ochrany v Tučíně.
Další požár v naší obci byl roku 1959, kdy vyhořely chlévy domu Karla
Janáčka a následně střecha obytného domu Jaroslava Janáčka.
A v roce 1961 byl sbor opět přejmenován na Československý svaz požární
ochrany.
V roce 1963 hořelo obytné stavení pana Hynka Bitnera, v roce 1966 hořelo
u pana Antonína Zdráhala, roku 1967 hořela střecha na stodole pana
Antonína Machury. V roce 1967 byl velitelem zvolen Jan Zdráhal, předsedou
Arnošt Sehnalík a jednatelem Vladimír Přikryl.
V roce 1969 obdržel požární sbor novou motorovou stříkačku.
V roce 1972 byl zvolen předsedou sboru František Navrátil. V této funkci se
vystřídali tito členové sboru: v letech 1977-1981 Jaromír Stiskálek, 1982-1984
Jan Stiskálek, 1985-1997 Jan Jemelka, 1998 - 2002 Jiří Zmeškal, od roku 2002
Antonín Skala. Do roku 1971 působil ve funkci velitele Jan Zdráhal, v letech
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1972-1977 Jiří Zmeškal, 1978 - 2002 Pavel Zbranek, od roku 2002 Vlastimil
Valenta.
V roce 1990 došlo ke změně na stávající název Sbor dobrovolných hasičů
v Tučíně.
Dne 15. dubna 1993 zasahovali místní hasiči společně se sbory z Přerova
a Radslavic u požáru, který vypukl v domě pana Antonína Hrdličky.
V roce 1999 čítal sbor dobrovolných hasičů 21 členů. Činnost spolku
v těchto letech byla zaměřena spíše na prevenci. Členové pořádali pravidelně
Hodovou slavnost a sběr starého železa.
A dne 10. září 2000 vyhořel v noci autobus ČSAD, který parkoval na točně
u parkoviště.
Posledních 10 let.
Rok 2002
28. července 2002 proběhla u příležitosti 80. výročí založení Sboru hodová
slavnost. Produktivita sboru se zvýšila díky příchodu nových členů, kteří
se snaží aktivně zapojovat. Účastnili se brigád a soutěží.
2003
7.10. 2003 jsme dostali pozemek na cvičení o výměře 1 224 m, vyrobili
jsme si sportovní překážky. Výbor SDH složený ze starosty SDH Antonína
Skaly, zástupce Jana Zdráhala, velitele Vlastimila Valenty, strojníka Renka
Zbránka, jednatele Petra Štěpaníka a pokladníka Josefa Dudy.
Byl proveden nákup nových věcí do hasičárny. Proběhla úprava hasičárny,
byla zvětšena o jednu místnost. společně s obcí se členové Sboru zapojili do
prací pro obec jako čištění koryta potoka, jezírka v lomu, zalévání vysázených
stromků a čištění komunikací od splaveného bláta při přívalových deštích.
2004
V roce 2004 zakoupila obec pro SDH požární vozidlo A31 AVIA DA12.
Výroční schůze SDH v prosinci 2004 změnila na žádost členské základny
vedení sboru a do nového výboru byl zvolen: starostou sboru Leoš Zdráhal
a velitelem Petr Štěpaník.
2005
4.6. 2005 Sbor ve spolupráci s MŠ Tučín uspořádali Dětský den.
15.6. byla provedena brigáda altánku Na rybníčku.
2006
V roce 2006 se Sbor přestěhoval do nové hasičské zbrojnice v budově obecního úřadu.
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2007
V tomto roce bylo přijato do sboru 6 nových členek. Ty si svůj první požární útok zaběhly na Hodových slavnostech. 8.3.2007 byla realizována stavba
podia v hasičské zbrojnici.
2008
Dne 19.1.2008 se konala zabíjačka a vepřové hody v pohostinství Na
Rybníčku. Nechyběla spousta výborného jídla a pití.
29.9.2008 se naše závodní družstvo SDH Tučín zúčastnilo 7. ročníku
noční soutěže v hasičské všestrannosti „Radslavská přilba“ a obsadilo krásné
11 místo.
30.8. Ukončení prázdnin – Lampionový průvod
19.10. Zakoupeno nové plovoucí čerpadlo
2009
V pondělí 9.3.2009 se delegace SDH Tučín zúčastnila jednání o navázání
spolupráce s Polskými hasiči. Místem jednání byl Proszkow.
Byla podepsána spolupráce na prvním společném projektu „MoravskoOpolské požární soutěžení bez hranic, které se konalo 11.7.2009 v Tučíně.
2010
6.3. se mladí hasiči zúčastnili ﬂorbalového turnaje ve Velkých Opatovicích.
Tento rok proběhla přestavba hasičského tranzitu.
10.3.2010 proběhla akce „Daruj krev s hasiči“. Akci zorganizoval velitel
hasičů Pavlovského okrsku René Zbranek. Do nemocnice přišlo celkem
76 dobrovolných bezpříspěvkových dárců, z toho 32 dobrovolných hasičů
a jejich rodinných příslušníků z Tučína, Radslavic, Hradčan, Sušic a Šišmy.
2011
5.1.2011 první ostrý start s novým autem k požáru briket ve sklepě v Tučíně
č.p.42.
Jednotka byla na místě zásahu v 18.29 hod, druhá v pořadí (hned za HZS
Přerov).
26.3 se SDH Tučín zúčastnil 10. ročníku soutěže Radslavská přilba. Družstvo obsadilo zasloužené a skvělé 3. místo z celkového počtu 28 přihlášených
družstev
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Ve středu 4.5.2011 byl vyhlášen poplach JSDH Tučín, po dešti se sesunul štít
jednoho z domů. Jednotce se podařilo zabezpečit dům proti dalšímu zřícení,
poté se jednotka vrátila zpět na zbrojnici.
V tomto roce se naše jednotka ještě zúčastnila 16.8 likvidace sršního hnízda
a 6.10. likvidace vos ve štítu. V prosinci tradičně proběhla výroční schůze.
Současné složení výboru:
Leoš Zdráhal starosta hasičů, Jiří Sehnalík st. místostarosta, Petr Štěpaník
velitel, Rostislav Marek zástupce velitele, Jan Čtvrtníček jednatel, Jan
Zdráhal a Tomáš Prudil st. revizní komisní kontrola, Jiří Sehnalík ml.
strojník. Katka, Barča, Peťa a Pája referentky SDH.
Petr Štěpaník

Klub žen informuje
Dne 9. března 2012 se členky Klubu žen sešly ke svému tradičnímu posezení
u příležitosti svátku MDŽ. Každoročně se takto setkávají, aby zejména oslavily svůj svátek a přitom zhodnotily, jak se daří plnit naplánované akce, ale také
si jen popovídat a zavzpomínat na dřívější časy. Pozvání mezi členky klubu
přijal i starosta obce pan Jiří Řezníček, který po přivítání předal každé člence
kytičku - primulku. V průběhu večera následovala neformální debata o tom,
jaké akce probíhají v naší obci a následně, které akce se připravují. Setkání příjemně ubíhalo u kávy a skleničky dobrého vína zpestřené chlebíčkem
a zákuskem.
I v loňském roce 2012 u příležitosti „kulatých narozenin“ byly členky klubu
přát paní Blaženě Vaculíkové, která své narozeniny oslavila v lednu a dále
paní Janě Řezníčkové, které dovršila své „kulatiny“ v červnu. Oběma členkám
přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti a stále dobrou náladu.
V pátek 23. března 2012 uspořádal Klub žen na Obecním úřadě v Tučíně
nejen pro své členky, ale pro celou veřejnost „Besedu o čajích, koření, kořenících směsí a mlsků“. Besedou provázela paní Hana Novotná z Přerova,
která tyto produkty prodává a tuto činnost provozuje již 20 let. Čaje (léčivé i bylinné směsi) i koření si mohli přítomní „očmuchat“ a prohlédnout,
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samozřejmostí byly rady a doporučení ze stran přípravy a využití čajů. Během
besedy paní Hana Novotná ochotně poradila, také jak správně používat při
vaření koření a kořenících směsí, odpovídala na různé dotazy přítomných.
Dokázala poutavě hovořit a vyprávět historky ke každému čaji, ke každému
koření. Na ochutnávku uvařila čaj z pravého bílého čaje (vázaného) s názvem
„květinový košík“. Po skončení besedy si přítomní nakoupili různé čaje, koření i kořenící směsi, to co jim v domácnosti chybělo, ale i nové produkty, které
chtěli vyzkoušet. Veškeré nabízené produkty lze nakoupit v prodejně paní
Hany Novotné na Dvořákově ulici č. 3 vedle bývalé porodnice. Na obalech
od čajů má uvedeno složení čaje, správnou přípravu čaje a k tomu básničku.
Například u čaje „květinový košík“
Půvab něžných květů je v košík vevázán
a z daleké Číny teď dorazil až k Vám . . . . .
Nenechejte rozkvést ten překrásný dar
vždyť vázat jej učí se po mnoha jar . . . . !
Tyto besedy pořádá Klub žen od roku 2007.
Klub žen chtěl navázat v roce 2012 na první výstavku fotograﬁí, kterou pořádal o předjarním víkendu ve dnech 19. - 20.března 2011 v prostorách budovy
Obecního úřadu v Tučíně. Námětem fotograﬁí autora Ing. Zbyňka Měřínského z Přerova bylo město Přerov a jeho okolí, ale hlavní tématikou byl Tučín
a vodění medvěda v Tučíně. O tom, že se vystavené fotograﬁe líbily, svědčí
i zápisy do návštěvní knihy. A zde 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.“
Tato výstava, která se lidem líbila a měla úspěch, se stala odrazovým můstkem pro pořádání dalších možných výstav v příštích obdobích. Členky klubu
se proto rozhodly, že v roce 2012 vyhlásí fotosoutěž pro děti a mládež do
15 let. Po dohodě se starostou obce panem Jiřím Řezníčkem a ředitelem
Základní školy v Želatovicích Mgr. Rudolfem Vybíralem Klub žen v Tučíně
vyhlásil fotosoutěž „MOJE OBEC“ pro děti a mládež do 15 let. V obcích
byly v průběhu května 2012 vyvěšeny plakáty, na kterých byla uvedena
pravidla soutěže. Děti a mládež měli fotografovat a zasílat příspěvky ze
své obce s námětem, co se jim líbí i nelíbí, co je těší a jak se baví. Barevné
i černobílé fotograﬁe mohli zasílat v digitální i tištěné podobě na adresu
fotopohledem@seznam.cz nebo je osobně doručit na Obecní úřad v Tučíně.
Uzávěrka soutěže byla do 30.9.2012.
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Z vybraných fotograﬁí všech soutěžících měla být po vyhodnocení uspořádána v prostorách Obecního úřadu v Tučíně výstava. Bohužel, do termínu
uzávěrky soutěže nikdo nezaslal fotograﬁe na mailovou adresu a ani je
osobně nedoručil na Obecní úřad v Tučíně.
Jelikož ze strany dětí a mládeže nebyl žádný zájem o tuto akci, členky klubu
žen chtějí zkusit v roce 2013 vyhlásit fotosoutěž opět pro děti a mládež a také
pro dospělé. Proto se objevuje otázka: Mají děti a mládež opravdový zájem
fotografovat? Vždyť je úžasné zachytit krásu přírody, za níž není nutno
putovat až někam na konec světa, ale v mnoha případech stačí vyjít třeba
jen kousek od domova. Zachytit libovolnou přírodní zajímavost, rostlinu, živočicha, západ slunce, .... Možná chybělo uvést, že pro soutěžící jsou
připraveny ceny.
Po kladných osmi setkáních seniorů v Tučíně, připravila dne 24. listopadu 2012 obec Tučín společně s Klubem žen již 9. setkání seniorů. Program
zahájil starosta obce, přivítal všechny zúčastněné seniory a poděkoval jim za
pomoc, kterou mnozí senioři ještě vykonávají aktivně pro dobro obce a vyjádřil jim úctu za jejich dřívější i současnou činnost. V programu dále pokračovaly děti z místní mateřské školky - přišly pozdravit své babičky a dědečky
s krásným pásmem říkadel, písniček a tanečků.
Přítomné seniory přišly pozdravit i žáci Základní školy v Želatovicích, kam
dochází i děti z Tučína. Připravily si pro seniory pěkné pásmo písniček a hru
na ﬂétničky. Všechny děti byly za své vystoupení odměněny velkým potleskem a sladkou odměnou.
Setkání seniorů nemělo jen ráz posezení u dobrého vína, kávy a domácích
zákusků, ale večer dále pokračoval tancem a zpěvem. Po celý večer k tanci
i k poslechu hrála skupina pana Gaďourka, která se snažila bavit seniory a hrát
i na přání jejich oblíbené písničky. Za své vystoupení sklidili velký úspěch.
Zpestřením programu bylo již tradičně vylosování účastnických lístků
o drobné ceny do domácnosti.
Všichni se během setkání příjemně bavili, což bylo poznat z jejich spokojených a usměvavých tváří a do svých domovů odcházeli příjemně naladěni
s pocitem, že dnešní večer strávili v dobré náladě se svými spoluobčany.
Děvčata z Klubu žen po celou dobu obsluhovala přítomné, snažila se vyjít
vstříc přáním seniorů. Po skončení setkání je čekal ještě úklid, ale vše zvládly
v pohodě s pocitem, že účastníci setkání byli spokojeni a také k tomu přispěly
i jejich spokojené tváře.
Marie Staňková za Klub žen v Tučíně
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Vánoce, vánoce přicházejí…
I v letošním roce, v čase adventu, uspořádal „Dámský klub“ v prostorách
obecního úřadu vánoční výstavku nazvanou „Vánoce, vánoce přicházejí“.
Všichni, kteří se přišli nadechnout vánoční atmosféry, mohli obdivovat
šikovné ruce p. Hynčicové, která vyrábí vánoční ozdoby z korálků a drátků,
p. Novákové, která nám zapůjčila vyšívané ubrusy, pletené výrobky z papíru p. Pavlíčkové, ale i mnoho krásných výrobků z keramiky, z perníku,
z papíru a vánoční vazby a dekorace
od p. Janáčkové a Vltavské.
Ten, kdo měl zájem si také mohl
zakoupit věnec nebo svícen, které
vyráběly pořadatelky.
Během výstavky bylo možné ochutnat vánoční čaj a vánoční cukroví.
Letošní výstavka se konala již po
deváté a děkujeme všem za přízeň
a podporu. Velké poděkování patří
dětem z MŠ Tučín, MŠ Bezuchov, ZŠ Želatovice. I ony za pomoci paní
učitelky vyrábějí vánoční ozdoby a dekorace, které všichni na výstavce
obdivují.

Děkujeme všem za zapůjčení výrobků a dekorací a těšíme se na vaši návštěvu
i v příštím roce.
Za „Dámský klub“ M. Breczková
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Mikulášský zájezd
V sobotu 1. prosince vyjel autobus s 35 zájemci na poznávací Mikulášský
zájezd. Nejprve jsme navštívili obec Tištín, která získala Oranžovou stuhu
za spolupráci se zemědělským subjektem a umístila se na druhém místě
v soutěži Vesnice roku 2010 Olomouckého kraje. Prohlídka zajímavé
knihovny, která je zároveň jako výstavní vernisáž a původně byla požární
zbrojnicí, se stala naší první zastávkou. Přivítala nás paní starostka Alena
Wagnerová se svou místostarostkou štamprlí slivovice. Následovala prohlídka
stodoly, kde mají tištínští muzeum zemědělství. Sám předseda družstva nás
poté pozval na prohlídku bývalého
lihovaru, který přestavují na společenské prostory včetně ubytovacích
kapacit. Zde pro nás bylo připraveno
občerstvení od místních, včetně domácího cukroví. Posezení u kávičky
bylo příjemné a Michal s Jirkou poprvé provětrali své kytary ke krátké
zábavě. I když bylo velice příjemně
v Tištíně, přesunuli jsme se do Kurdějova, na návštěvu kostela s opevněním.
Farář místní farnosti nás osobně provedl kostelem a pak nás pozval do podzemních katakomb, které si zájemci
mohli projít se svíčkou v ruce. Byla to
velmi zajímavá podívaná.
Z katakomb jsme volně přešli do podzemí sklípku pana Zavadila v Kurdějově.
Zde naše putování končilo. Ochutnávka vína u sudů a posezení zpříjemněné hrou Tučéňáků navodilo příjemnou náladu. Přišel i Mikuláš s čertem
a andělem a nikoho nevynechal se svou knihou hříchů. Někteří se museli
vykoupit básničkou, vtipem, či písničkou. Čert nikoho do pytle nestrčil a tak
pokračovala zábava veselou tombolou. Hrálo se, zpívalo, ale vše musí končit
a tak se zájezd vydal zpět do Tučína. Autobus byl hrazen obcí za podpory
Olomouckého kraje, konzumaci ve sklípku s večeří si každý hradil sám.
Všichni dorazili domů v pořádku krátce po půlnoci.
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Informace z Obecního úřadu Tučín
Program rozvoje venkova Olomouckého kraje 2012
V rámci tohoto programu, který byl zastřešován Mikroregionem Pobečví,
obec Tučín byla podpořena v těchto akcích:
• Na obecní úřad bylo zakoupeno 60 nových židlí
• Byly ﬁnančně podpořeny akce - skákací hrad na dětský den, hudební
skupina na hodové slavnosti, hudební skupina pro setkání seniorů, úhrada
autobusu na Mikulášský zájezd

Realizace prvků ÚSES – LBK 17/46b a RBK 1539 b, c, d, e v k.ú. Tučín
Název programu:
Výzva č.20 OPŽP
Prioritní osa:
Primární oblast podpory:

Operační program Životní prostředí (OPŽP)
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
6.3 – Obnova krajinných struktur

Cíl:
Cílem je zlepšení stavu přírody a krajiny, a to budováním prvků územních
systémů ekologické stability, přičemž dojde ke zvýšení počtu založených
prvků ÚSES. Záměrem je vytvořit základ budoucího biocentra a dále lokální
biokoridor se zvýšeným podílem přirozeně rostoucí rozptýlené zeleně v zemědělsky intenzivně využívané krajině a vytvořením podmínek pro zvěř
a živočichy. Důležitá je i budoucí estetická funkce zeleně.

Rozvíjíme sv�j domov, kde chceme žít
- mikroregion Pobe�ví 2012

P�edpokládaná hodnota zakázky �iní 762 500,- K� v�etn� DPH
Termín realizace projektu 06/2012 až 11/2012
Výše dotace �iní 300 000,- K�.

DSO Mikroregion Pobe�ví

se sídlem OÚ Prosenice,Na Návsi 10,
751 21 Prosenice, I�:70966346

Projekt je realizován za finan�ní spoluú�asti Olomouckého
kraje z Programu obnovy venkova 2012 ve výši 300 tis. K�.

Předmět projektu:
Výsadba: 12543 ks stromů 80+, 140 ks vzrostlých stromů, 2504 keřů, založení
travního porostu 3,86ha, 3425m ochranné oplocenky, celkem plocha ÚSES
5,96 ha
Celkové výdaje projektu:
4.118.624,- Kč
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4.118.624,- Kč
Vlastní zdroje:
0,- Kč
Příspěvek ERDF:
3.912.692,- Kč 95%
Dotace SFŽP ČR:
205.931,- Kč 5%
Projekt na 3 roky výsadba + 2 roky údržba
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Termíny nejbližších kulturních a sportovních akcí
26.1. Ples SDH Tučín
9.2.
9.2.
2.3.

od 9:00 hodin vodění medvěda po obci.
Zveme děti, mládež i dospělé do průvodu masek.
od 20:00 hodin na OU Pochování basy. Přijďte se podívat na tragikomickou trachtu pochování a pobavit se při tanci. hraje a zpívá Romana
Dětský maškarní karneval – od 14:00 hodin v budově obecního úřadu

12.4. Beseda o koření - knihanka

Žádáme občany o dodržení termínů plateb, které je možné uhradit na obecním úřadě, nebo bankovním převodem na účet obce: 1882946379/0800
s uvedením variabilního čísla = číslo popisné domu

Komunální odpad rok 2013
ROZPIS SVOZU ODPADU

27.4. 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.
1.5.

Platby poplatků
Platby poplatků budou probíhat v těchto termínech:
Platba stočného + poplatek ze psů
16. týden 15.-19.4.2013
Poplatek za komunální odpad
24. týden 10.- 14.6.2013

Výlet na kolech – pro zájemce co chtějí oslavit svátek práce projížďkou
do okolí na kole. Sraz 9:00 hod u čekárny na Pavlovice u Př.

11.5. Festival Tučínský špekáček. Začátek ve 14:00 hodin v areálu koupaliště. V průběhu programu vystoupí 8 skupin hrajících country, tramp,
folk a bluegrassovou muziku. Mezi skupinami vystoupí dětské i dospělé taneční skupiny s country tanci. Po celou dobu bude v areálu
táborák s možností opečení špekáčků. Pro děti špekáčky zdarma.
Občerstvení včetně čepovaného piva doplní masité výrobky z udírny
a roštu. Vstupné:děti do 15 let zdarma, ostatní 80,- Kč
25.5. Kácení máje. Začátek programu v 16:00 hodin. Od 19:00 hodin živá
hudba ROMANA k tanci a poslechu. Bohaté občerstvení včetně
specialit z roštu a udírny zajištěno.
Upozorňujeme občany, majitele psů na trvající zákaz volného pobíhání
psů na veřejných prostranstvích obce. Buďte ohleduplní a zamezte znečišťování obce psími exkrementy. Pokud venčíte své miláčky na vodítku,
i Vy máte povinnost uklidit po svém psovi jeho vykonanou potřebu. Ani
Vám by se nelíbilo, kdyby jiný pes užíval Váš dvorek, zahradu či předzahrádku jako WC.
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V roce 2013 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy v pondělí
v těchto termínech:
28. ledna
25. února
25. března
22. dubna
20. května
3. června - mimořádný
17. června
1. července - mimořádný

15. července
29. července - mimořádný
12. srpna
26. srpna - mimořádný
9. září
7. října
4. listopadu
2. prosince
30. prosince

Termín svozů na Pet lahve v pytlích 1x za 2 měsíce vždy v pondělí: 11.2. 8.4.
10.6. 12.8. 14.10. 9.12. 2013

Realizace protierozních opatření z komplexní
pozemkové úpravy
Výstavba retenční nádrže na místě Plaviska. Nádrž bude sloužit k zachytávání
vody z přívalových dešťů od Podolí. Nádrž bude větší, 2/3 cca 0,5 ha vodní
plochy a 1/3 suchá na pochycení přívalů. Stavba byla dokončena, ale není
možné do kolaudace začít napouštět vodu. Kolaudace by měla proběhnout
koncem ledna 2013. Součástí výstavby bylo zhotovení svodných průlehů, které
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 28/2012

/56

/57

budou ochraňovat obec od vody z polí. Průlehy odvádí vodu bokem obce.
Souběžně s průlehy byly po vrstevnici vybudovány přístupové polní cesty,
které jsou zpevněné, ale měly by být ve výsledku porostlé travou. Po těchto
cestách by se nemělo z technologického hlediska jezdit, dokud tráva nebude
vzrostlá a nevytvoří řádný drn. Další cesta, která bude zpevněna od vodárny
až po křižovatku na Radslavice je tak zvaná Zemanka. Cesta byla již provedena a připravena na dohotovení položením asfaltového koberce. První sních
však neumožnil dokončení a tak se celé dokončení odložilo na jaro 2013. Pro
ovzduší a životní prostředí byly vysazeny keře a stromy kolem budovaných
lokalit. Obě akce cesta i retenční nádrž jsou plně ﬁnancovány z prostředků
Ministerstva zemědělství ČR a EU v rámci komplexních pozemkových úprav.
Oprava kaple – zvonice. Kaple byla zajištěna proti spodní vodě, vlhnutí
omítek. Byla odbourána stávající podlaha a omítky, provedena izolace proti
vlhkosti, nové vnitřní omítky, nátěr vnějších omítek, výměna vstupních dveří
a instalace soch do výklenků. Oprava bya spoluﬁnancována z dotace poskytnuté z programu Památkové péče o památky místního významu Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč. Obec uhradila druhou část ve výši 62.000,- Kč
Jak pokračuje cyklostezka Tučín – Želatovice?
V současné době je podána žádost o stavební povolení na stavebním úřadě
Magistrátu města Přerova. Územní rozhodnutí již nabylo právní moci a tak
nyní čekáme na stavební povolení. Bylo zahájeno vykupování pozemků, které
bude ukončeno do června 2013. V listopadu 2013 bude požádáno o dotaci
a realizace bude možná v případě přiznání ﬁnanční dotace v roce 2014.

Knihovna v roce 2012
V loňském roce navštěvovalo knihovnu 35 čtenářů. Celkem si vypůjčili 924
knih z beletrie pro děti a pro dospělé. Děti se zúčastnily Noci s Andersenem,
což je pro ně příležitost, kdy mohou strávit noc v knihovně mezi knížkami
a prožít pěkné odpoledne se svými kamarády při společném čtení, soutěžích
a hrách.
Knihovna je otevřena každé úterý v době od 16-18 hodin. V červenci a srpnu
je zavřená. Každý rok jsou do knihovního fondu přikoupeny nové knihy.
Čtenáři si také mohou půjčovat knížky z cirkulačních souborů, které pro ně
připravuje Městská knihovna Přerov.
V knihovně se téměř každý první pátek v měsíci scházejí maminky a vyrábí různé věci. Malují na hedvábí, pletou z pedigu, korálkují, prostě tvoří.
Všechny nové maminky jsou k našemu tvoření srdečně zvány. Bližší termíny našich setkání můžete najít na internetových stránkách knihovny.
www.knihovnatucin.wz.cz
Do roku 2013 přeji všem hlavně zdraví, ale i spoustu přečtených knih, které
nám vyplní volné chvíle.
knihovnice Mgr. Marta Rychlíková

Výměna způsobu vytápění víceúčelové budovy obecního úřadu.
„Vytápění víceúčelové budovy – centrum volného času.“
Součástí tohoto projektu bylo vybudování ústředního topení s třemi plynovými kotli, které vytápí celou budovu včetně požární zbrojnice, a také suterénu,
tedy sklepních prostor, ve kterém vznikly nové prostory na možnost cvičení,
stolního tenisu a jiných aktivit, které jinak nelze konat v případě jiné akce
v budově OU. Hned po realizaci se prostory využívají pro cvičení, nácvik
country tanečků a zkoušky Tučˇíňáků. Na projekt vytápění byla podána žádost na dotaci v rámci MAS Záhoří Bečva, které je obec Tučín členem. Projekt
byl vybrán k podpoře v rámci 3. výzvy LEADER. Obec na tuto akci získá dotaci
ve výši 844.600,- Kč. Zbývající částku ve výši 400.000,- uhradí obec Tučín.
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Poděkování
• Děkujeme všem občanům, sponzorům a podnikatelům, kteří přispěli dary
to tomboly na ples obce Tučín.

• Děkujeme občanům, kteří se podílí na úpravách svých předzahrádek
a úklidu veřejných prostranství a sněhu.

• Děkujeme všem, kteří přispěli na společný ohňostroj, jsou to:
Sedláček František
Slaměníkovi + Grácovi
Přikrylovi st.
Janouškovi
Pavlíčkovi
Gocníkovi
Vyrubalíkovi Bruntál
Menšíkovi Josef
Machura Antonín
Stiskálkovi J +M
Jemelka Jar.
Pí. Mádrová
Hrdličkovi
Sehnalík
Korejzovi
Králíkovi
Valentovi
Čtvrtníčková Marie
Hradilová
Kučerka Miroslav
Daďa Stanislav

Řezníček Jiří
Kolář Karel
Korejzovi Vojta + Jitka
Dundálkovi
Solařovi
SDH Tučín
Dudovi
Štiborovi
Sehnalíková
pí. Vaculíková
Škrobánkovi
Slaměníkovi-Kociánovi
Ondruškovi
Novák František
Podmolíkovi st.
Breczkovi
Zdráhalová Kamila+Radim
Barboříkovi
Podmolíkovi ml.
Zavadil Michal

Dlouzí Alena + František
Přikrylovi ml.
Šmiřákovi
Pospíšilovi Michal + Pavlína
Čtvrtníčkovi + Matějíčkovi
Dočkalíkovi + Janáčkovi
Floriánovi
Prudilovi
Řezníčkovi st.
Velechovi
Dvořákovi
Zdráhal Tomáš
Zdráhalovi Leoš+Jindra
Marek M
Zdráhal Jan ml.
Lukášovi
Breczko Jan
Štěpaníkovi ml.
Urubovi
Raškovi
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