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Vážení spoluobčané!
Máte v rukou další vydání Zpráviček z Tučína. Toto číslo je výjimečné zvláště s
ohledem na časové rozpětí událostí. Určitě jste si všimli, že začínáme v dubnu
loňského roku a končíme v březnu roku 2012. Zprávičky jsou tedy vlastně ročenkou. To jen proto, abyste nepřišli o tradiční informační přehled událostí od
posledního vydání zpráviček. Bohužel se zatím nepodařilo najít další redaktory,
kteří by pomohli při sestavování informací do výtisků a tak jsou zprávičky hodně opožděny. Ale to jen na úvod a malou omluvu za prodlení. O informace však
nepřijdete a tak se můžete v klidu začíst do této ročenky.

Z činnosti obce:

•

1.4.2011 se rozhodlo, že zprávičky nevyjdou vůbec. „Apríííl“!! Vyjdou ale
později 
• 2.4.2011 uspořádala knihovnice Mgr. Marta Rychlíková další ročník Noci
s Andersenem. Na 12 dětí mělo možnost strávit v knihovně mezi knížkami
se spoustou her a soutěží nejen celé odpoledne, ale také noc a večerní čtení
z knížek při svíčkách.
• 3.4. Děvčata z Dámského klubu využila nabídky starosty a vyrazila společně
na malý sobotní výlet pro inspiraci. Nejdříve navštívila obec Rouské,
kde byla uspořádána výstava, která
měla prodejní charakter. Po prohlídce a malém pohoštění paní starostky
Milušky Stržínkové se všichni přesunuli do Skaličky, kde probíhala výstava fotograﬁí. Počasí přálo a tak se
výlet za inspirací vydařil.
• 15.4. provedli členové SDH Tučín
propláchnutí studny na vypouštění koupaliště a vyčištění koryta potoka
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v obci včetně zatrubněné části u Solařového. Tuto část si obzvlášť užili nejmladší členové.
• 16.4. přijela svozová ﬁrma a sbírala od občanů nebezpečný odpad, jako
televize, elektroniku, ledničky, obaly od barev, oleje a jiné nebezpečné látky.
• 25.4. bylo Velikonoční pondělí. Hospodyňky a děvčata přichystala malovaná vejce a různé sladkosti, ale bylo vidět, že mezi mládenci již není
tak velký zájem o koledování jako v dřívějších letech a tak bylo vidět spíše
„mládence“ staršího věku, kteří zachraňují čest mužské populace a vypráší
zadečky děvčatům pro jejich zdraví. Doufejme, že v příštím roce se chlapci
nenechají zahanbit staršími a vydají se na koledování.
• 29.4. byly přistaveny v obci velkoobjemové kontejnery na velký domovní
odpad. Opět někteří občané vyhazovali i železo, které mohou nechat hasičům
do sběru, za který jsou peníze. V kontejneru na odpad za železo platíme, což
je špatné.
• 26.4. začali zahrádkáři vyklízet přístřešky ve dvoře č.p. 9, kde měli v pronájmu místa pro svou techniku a materiál. Důvodem byla získaná dotace
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na výstavbu garáží pro
techniku obce.
• 30.4. opět jako každý rok byla dovezena Nadšenci za pomoci některých
členů jiných spolků „Májka“ z pavlovického lesa. Díru, jejíž hloubka je velmi
důležitá, vykopal Michal se svým bagříkem, o dopravu se postaral zkušený
řidič i těch největších vraků a tak zvládl i Přemkovu AVII. Hlavním dřevorubcem byl Jirka S. Májka byla vztyčena za pomocí techniky Leoše. Večer
Nadšenci připravili posezení u kytary s občerstvením točeného piva a špekáčky. Michal Pospíšil i Jirka Řezníček hráli
pěkně u ohýnku a počasí také přálo. Akce
využili i přátelé, senioři z Přerova, ale škoda,
že z řad místních byl zájem o příjemné
posezení malý.
• 30.4. se vypravili zahrádkáři společně
se starostou a dalšími občany do Tvarožné
Lhoty na Slavnosti Oskeruší. Na veřejném
prostranství v obci byla připravena prodejní výstava různých řemeslníků a výrobců
domácích produktů, v kulturním domě pak
ochutnávka pálenek z Oskoruší a jiných
výpěstků. Po kulturním vystoupení byly
pořadateli předávány certiﬁkáty „Nositelů
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oskerušové tradice“. Certiﬁkát převzal i starosta obce Tučín. Současně
s certiﬁkátem obdržel i sazenici Oskeruše a prázdnou láhev na oskerušovou
pálenku, kterou získá vypálením úrody posbírané ze stromu, v nějž vyroste
sazenice. Každý z účastníků si ještě zakoupil další sazenice, aby se tak podílel na rozšíření pěstování stromů Oskeruší. Po návratu domů všichni pokračovali na koupališti u posezení s kytarou.
• 2.5. odjely děti z Mateřské školy Tučín se svými pedagogy na školu
v přírodě do Beskyd na Čarták. Velkým překvapením v jinak teplém květnu byla sněhová pokrývka, která napadla přes noc. Celý týden děti strávily
v příjemném prostředí a sníh udělal vrásky na čele jen pedagogům.
• 4.5. v 16:55 hodin se rozezněla siréna, která svolávala hasiče na poplach
k zajištění technické pomoci a odstranění nebezpečného stavu zajištěním
spadlé štítové zdi u č.p.26 v Tučíně. Zásahové družstvo vyjelo k ohledání
stavu a pak po konzultaci se starostou obce vyjeli do remízku na Smetnici
k pokácení několika stromů, z nichž byly zhotoveny zajišťovací kůly. Odvoz
provedl Jan Stiskálek traktorem. Po základním úklidu suti, aby bylo možné
umístnit kůly a zajištění obnaženého zdiva, se jednotka vrátila na základnu.
• 6.5. byly zahájeny přípravy na Tučínský špekáček. Bylo nutné postavit
stany, altány, natáhnout osvětlení a připravit zázemí pro návštěvníky a účinkující.
• 7.5. Dopoledne ještě proběhly
dokončovací práce příprav, ale odpoledne se již rozběhl festival trampské, country, bluegrassové a folkové
hudby Tučínský špekáček 2011.
• 9.5. v pondělí se vydal pan Vladimír Přikryl, člen zahrádkářů, k odpočívce Na Hranici. Ne však za účelem
procházky a posezení, ale jak je u něj
již zvykem k výsadbě zeleně. Tentokrát to byly dva stromky Oskoruší, které obec dostala na Slavnostech Oskeruší v Tvarožné Lhotě. Po upřesnění místa starostou obce byly oba stromky
vysazeny a řádně zality vodou.
• Mikroregion Pobečví pořádal v sobotu 11.5.2011 pátý ročník cyklovýletu.
Viz článek
• 19.5. byla slavnostně uvedena do provozu bioplynová stanice v areálu
AGRAS Želatovice. Pozvaní hosté měli možnost prohlédnout si za odborného výkladu celý areál včetně technologické části.
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•

27.- 28.5. se na pozvání zúčastnili zástupci obce Ing. Jana Slaměníková
a starosta Jiří Řezníček konference „Tři země, dvě řeky“ v rakouském Hohenau an der March. Více článek.
• 31.5. byla oﬁciálně otevřena za přítomnosti hostů z Ministerstva pro
místní rozvoj, Statutárního města Přerova, starostů okolních obcí, žáků ZŠ
Želatovice, dětí MŠ Tučín a občanů Tučína Naučná stezka „S Tučňákem za
poznáním“. Pod dohledem médií byl provoz zahájen přestřižením pásky
Ing. Jiřím Vačkářem z MMR ČR, Jiřím Řezníčkem starostou obce a Evou
Vysloužilovou zástupkyní statutárního orgánu MŠ Tučín. Po přestřižení se
všichni účastníci vydali ve směru obchůzky k lomu a větrnému mlýnu. Zájemci se mohli projet i Tučolínem a navštívit malé občerstvení na venkovní
terase obecního úřadu. Naučná stezka bude jednou z možností vycházky za
čistějším ovzduším a aktivním oddychem. Obcí prochází cyklotrasy Pobečví
a cyklotrasa Lipenska, které jsou napojeny na cyklostezku Jantarová stezka.
Posláním naučné stezky bude, za pomocí animovaného průvodce „Tučňáka“,
představit tuto lokalitu širší veřejnosti a ukázat její přírodní krásy a historické
i současné zajímavosti, ale také formou hry a aktivního pohybu přimět děti
a mládež k nenásilnému vzdělávání. Stezka má být funkční ve
vzdělávání i pro nejmenší návštěvníky, a to děti předškolního věku.
Získáním titulu Vesnice roku 2009
je obec stále více navštěvovaná lidmi z celé ČR a stezka bude jednou
z možností získání informací o
obci, okolí i regionu. Na jednotlivých zastaveních s Info tabulemi se
zejména malí návštěvníci mohou
formou hry a obrázků seznámit s faunou i ﬂórou, minerály, informacemi
o obci i s jinými zajímavostmi.
• 2.6. přijely do obce děti ze ZŠ Leština ( u Zábřehu na Moravě). Po dohodě
se starostou obce jim bylo umožněno přenocování v budově obecního úřadu a tak děti pod vedením ředitelky ZŠ Mgr. Jany Řehákové a vychovatelky
Michaely Buchnarové strávily v Tučíně dvoudenní školní výlet. Po příjezdu
a rozložení karimatek na spaní se vypravily do areálu koupaliště, kde si zahrály hry a na ohníčku při kytaře opekly špekáčky. Druhý den ráno po snídani
se celá třída vypravila na naučnou stezku. Sluníčko hřálo a po absolvování
celé trasy přišel vhod dobrý oběd. Posilněny pak děti namalovaly a napsaly
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starostovi obce, co se jim v Tučíně líbilo a odjely směrem domů.
Cestou ještě stihly navštívit Muzeum Komenského v Přerově.
• 5.6. byli pozváni na obecní
úřad občané, kteří v období leden
až červen 2011 slaví významná
jubilea. Malé pohoštění s posezením a vzájemným popovídáním
připravil kulturní výbor zastupitelstva obce. Po krátkém pozdravu dětí z MŠ Tučín popřál starosta všem jubilantům hodně zdraví a pohody
do dalších let. Kytička a malý dárek byly symbolickým poděkováním.
• 11.6. bylo vypraveno z Tučína soutěžní družstvo, které mělo za úkol reprezentovat obec na akci „Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví“. Tentokrát byla
dějištěm her obec Sobíšky, která zvítězila v loňském ročníku. Více článek.
• 16.6. zavítala do Tučína na naučnou stezku další větší skupina dětí, tentokrát z Mateřské školy Beňov. Po dohodě s obcí byla pro děti připravena
i projížďka Tučolínem.
• 18.6. uspořádal SDH Tučín netradiční požární soutěž „O pohár starosty
obce“ Viz. článek
• 23.6. si děti z Mateřské školy vyzkoušely, co dělají hračky ve školce přes
noc. Paní učitelky připravily pro děti nocování ve školce se spoustou her
a pohádek. Jen není dodnes jasné, kdo se bál více.
• 25.6. ožilo prostranství Na Rybníčku dětmi a rodiči. Pro děti pořadatelé
uspořádali dětský den. Viz článek
• 28.6. proběhlo rozloučení se školáky v Mateřské škole. Děti, které již
začnou navštěvovat základní školu, se rozloučily se svými kamarády a také
s pedagogy.
• 30.6. se uzavřely brány škol a děti si převzaly svá vysvědčení a nastaly
očekávané prázdniny. ZŠ Želatovice pod vedením ředitele Mgr. Rudolfa Vybírala také ohodnotila děti za jejich aktivity ve škole odměnami a společně
s přizvanými starosty obcí Želatovic, Podolí a Tučína popřáli dětem hezké
prázdniny.
• 5.7. se zúčastnilo omlazené družstvo pod vedením zkušeného Renka
Zbranka soutěže v požárním útoku v Podolí. Po výborném výsledku a dosaženém čase 20,40 sekund Tučín zvítězil a odvezl si domů pohár.
• 7.7. si do obce udělala výlet další skupinka složená s dětí, rodičů i starších,
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kteří přišli navštívit naučnou stezku a poznat tak Tučín více. Po dohodě byla
i pro tuto skupinku zpestřením projížďka Tučolínem a také se zájmem proběhla prohlídka budovy OÚ včetně keramických kachlí. Tato skupinka přijela
autobusem ze Křtomile do Želatovic a odtud pěšky podél potoka do Tučína.
O této návštěvě, včetně kladného zhodnocení, psal poté obecní zpravodaj
„Křtomil“.
• 20.7. bylo předáno do užívání dětské hřiště v prostoru vedle obecního
úřadu. Hřiště bylo zrealizováno na podnět rodičů dětí za ﬁnanční podpory
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 117.000,-Kč. Obec spoluﬁnancovala ve výši 50.000,- Kč. Děti si nakreslily obrázky, jak chtějí, aby
jejich herní prvky vypadaly. Realizace akce byla zahájena v červnu 2011.
Obec ve spolupráci s rodiči připravila pozemek určený pro dopadovou
plochu. Vítězná ﬁrma Hřiště s.r.o. Brno si převzala plochu a začala s realizací.
Po provedení montáže a ukotvení herního prvku „Bobr akát Strážnice“ provedla ﬁrma dokončení dopadové plochy z kačírku. Předávacím protokolem
byla realizace ukončena s předáním dne 20.7.2011. Herní prvek „BA Strážnice“
se skládá z šestiúhelníkové podesty, věže, stříšky, skluzavky, žebříku, děrové lezecké stěny, lezecké stěny s chyty, šplhacího lana, šikmé sítě, šikmého
výlezu, kreslící tabule a lanového mostu. Závěrečné úpravy okolí po dokončení stavby provedli rodiče s dětmi (vyhrabání, úklid)
• 23. – 24.7. se uskutečnily již tradiční hodové slavnosti Tučína. Viz článek
• 30.-31.7. měly děti opět možnost vyzkoušet si spaní pod stanem včetně
her, soutěží a stezky odvahy na dalším Táboření pro děti na koupališti. Akci
pořádali Nadšenci a nocování se dětem líbilo. Myslím, že i rodičům, když
měli doma chvíli volna.
• 11.8. obec převzala do užívání sněhovou radlici k traktoru VIVID, kterou
pořídila v rámci dotace Mikroregionu Pobečví z POV Olomouckého kraje.
• 3.9. – 4.9. se zúčastnila děvčata „Divoké růže“ svého prvního zahraničního vystoupení. Společně s country skupinou Letokruhy a taneční skupinou
Coloredo Přerov vystupovali na
Dožínkách v Polsku v obci Winov
u Opole. Vše bylo v rámci spolupráce MAS Záhoří-Bečva.
• 10.9. uspořádal Zdeněk Novák
turnaj v nohejbale tříčlenných
družstev na hřištích s pískovým
povrchem, která si sportovci svépomocí připravili na hřišti v Tučíně.
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•

Ve dnech 21.-24.9. se zúčastnili zástupci obce společně se starosty okolních obcí exkurze do Bruselu. Cesta byla hrazena z dotace, kterou vyřizují
europoslanci v rámci vzdělávání a informovanosti o činnosti Evropské unie.
• 28.9. byl uspořádán cyklovýlet „S Tučňáky na kole“. Trasa opět vedla směrem přes Paršovský les do Teplic nad Bečvou. Cesta byla zpestřena občerstvovací stanicí U Huberta v lese, kterou nachystala posádka doprovodného
vozidla Petr Pospíšila. Dalším příjemným zastavením bylo hřiště na petanque ve Valšově. Zapůjčený areál nám poskytl možnost seznámit se s pravidly
i hrou Petanque, ale také místo na přípravu oběda v podobě klobásek a párků
pro děti. Za pěkného počasí jsme se po vyzkoušení hry a odpočinku vydali
do Teplic nad Bečvou. Na kolonádě jsme si zakoupili lázeňské oplatky a pokračovali jsme dále směrem do Týna nad Bečvou. Další zastávkou byl Jadran
u Oseckého splavu. Po příjezdu do Tučína proběhlo u pohostinství Na Rybníčku vyhodnocení včetně malého občerstvení a předání cen
za zvládnutí trasy těm nejmenším i ostatním účastníkům, kterých letos bylo hojně.
• V sobotu 10.9. se uskutečnilo v Luhačovicích slavnostní vyhlášení výsledků Soutěže
Vesnice roku 2011. Starosta
obce Tučín Jiří Řezníček se
účastnil v tomto ročníku hodnocení jako ředitel soutěže a společně s celostátní komisí ohodnotili obce
takto: 1. místo obec Komňa – Zlínský kraj, 2. místo obec Hlavenec – Středočeský kraj a 3. místo obec Skalička – Olomoucký kraj.
• 12.9. provedli pracovníci krajského úřadu Olomouc kontrolní audit
hospodaření obce Tučín. Závěr kontroly zněl: Nebylo shledáno žádných
nedostatků.
• 14.9. bylo provedeno stěhování pískovcového kříže z lokality Šerý k plavisku. Kříž byl rozebrán, opraven a postaven na novém místě, kde bude již na
pozemku obce. Při opravě byli požádáni pracovníci Národního památkového
úřadu o překlad, neboli vysvětlení významu písma vytesaného na kříži. Jedná
se o hexametr s pentametrem, tedy úplně selsky řečeno něco jako historická
zkratková šifra. Po přelouskání odborníky tedy víme, co je na kříži napsáno.
„ Krev Tvoje, Kriste, nechť očistí naše zlé činy a ať tě nebesa pojmou, zbožný
služebníku Konupko“.
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1.10. provedla svozová ﬁrma SITA sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na
komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Proto jej musíme sbírat
odděleně a potom odborně likvidovat.
• 7.10. byla předána obci do užívání cesta C23 včetně svodného příkopu.
Jedná se o cestu od mostku potoka u Jurečkového po křižovatku k Hranici.
Celou akci ﬁnancoval Pozemkový úřad z prostředků dotačních titulů PRV.
• 21.10. byl starosta obce obhajovat veřejně projekt k podané žádosti v rámci
dotace LEADER na vybudování nového topení ve víceúčelové budově obecního úřadu v Tučíně včetně požární zbrojnice a sklepních prostor budovy,
v nichž vznikne centrum pro volný čas. Obhajoba byla úspěšná a obec získala
dotaci ve výši 840.000,- Kč. Akce bude realizována na jaře 2012.
• 22.10. proběhl v upraveném sále budovy obecního úřadu v Tučíně historicky první svatební obřad. Nejednalo se však o skutečné uvedení páru do
stavu manželského, ale o symbolické potvrzení pevného svazku manželského
po 50 letech společného života. Jako první si v Tučíně své ANO a výměnu
prstýnků včetně manželského polibku vyzkoušeli u příležitosti zlaté svatby
manželé Jana a František Řezníčkovi z Tučína. Blahopřejeme.
• 23.10. byli na obecním úřadě slavnostně přivítáni noví občánci Jakub Janáček a Matouš Štěpaník. Na úvod pozdravily své budoucí kamarády děti
z MŠ Tučín a pak je již starosta
obce oﬁciálně uvítal do života
obce.
• 5.11. byl po roce spolkem
Brooming Ranch Tučín a nadšenými rybáři uspořádán slavnostní výlov rybníčku Plavisko
v Tučíně. Viz článek
• 10.11. se v obci objevilo
v prostoru kolem budovy OU
a Jednoty COOP více osobních
automobilů. Jednalo se o návštěvníky v rámci akce Putování po úspěšných
obcích. Na obecním úřadě proběhla prezentace podaná starostou obce, venku
pak projížďka Tučolínem s výkladem o historii obce v podání místostarostky
Jany Slaměníkové. Po prohlídce Tučína celý autobus účastníků odjel do
dalších úspěšných obcí Skaličky, Rouského, Tištína a Pěnčína.
• 19.11. se sešli senioři ke svému každoročnímu setkání v budově obecního
úřadu. Viz článek
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•

25.11. byla úspěšně zkolaudována stavba garáží pro obecní techniku,
která byla provedena ve dvoře č.p.9 na místě starých nevyhovujících přístřešků. Stavba garáží byla realizována z prostředků dotace POV Olomouckého
kraje ve výši 500.000,- Kč a doﬁnancování obce ve výši 796.000,-Kč.. Byly
provedeny sondy na stávající betonové plochy a sloupové patky. Po prověření bylo nutné patky i staré betony odstranit. V další fázi byly provedeny
zemní a výkopové práce na základy. Byla provedena izolace a vystavěno zdivo včetně příček. Po usazení železných nosníků provedli pracovníci tesařské
práce na nových krovech střechy. V části budovy byl vystavěn nový komín.
Střecha byla pokryta plechovou krytinou s imitací tašek. Po zakrytí stavby byla
provedena elektroinstalace a omítky zdiva. Do otvorů bylo osazeno 1x dvoukřídlé plastové okno, 4 x garážová vrata a vnitřní protipožární dveře. Podlaha
byla provedena z betonu. Střecha byla osazena okapy a svody a byla provedena montáž hromosvodu. Před garážemi byla provedena terénní konečná
úprava.
Stavební úpravou části starého zemědělského objektu vznikly prostory skladů
a garáží pro uskladnění obecní techniky a materiálu. Zhodnotila se část
starého a zdevastovaného areálu zemědělského objektu.

•

26.11. zorganizoval obecní úřad zájezd pro zájemce se zakončením ve
vinném sklípku. Nejprve účastníci zájezdu navštívili Mohylu míru – památník napoleonských válek v bitvě u Slavkova. Velmi pěkně ztvárněná prezentace provázela ve vnitřních prostorách všemi obdobími před válkou, v průběhu bitvy i po ní. Z památníku autobus zamířil do nákupního centra IKEA
v Brně. Tady si mohla zvláště děvčata dokoupit potřebné dárky k vánocům
a všichni také poobědvat.
Pánové převážně nakupovali v občerstvení. Po
nákupech jsme již zamířili do sklípku pana Zavadila v Kurdějově. Tento sklípek nás ještě nezklamal
a opět přišel i Mikuláš
s andělem a čertem. V průběhu pobytu hráli Jirka
Řezníček s Míšou Pospíšilem na kytary doprovázené Jarkem Baštánem
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na basu. Nálada byla výborná a většina i vyhrála nějakou drobnost ve veselé
tombole. Domů jsme dorazili 10 minut po půlnoci.
• 3.-4. připravila děvčata z Dámského klubu vánoční výstavku „Stromeček
v pokoji zavoní“. Viz článek
• 5.12. prošel obcí Mikuláš se svým andělským doprovodem za účasti
smečky čertů.
• 18.12. byli pozváni na obecní úřad občané, kteří v období červenec až
prosinec 2011 slaví významná jubilea. Malé pohoštění s posezením a vzájemným popovídáním připravil kulturní výbor zastupitelstva obce. Po krátkém pozdravu dětí z MŠ Tučín popřál starosta všem jubilantům hodně zdraví
a pohody do dalších let. Ještě jednou se veřejně omlouváme paní Novákové Jarmile, které nedopatřením nebyla doručena pozvánka. Vše bylo již
uvedeno na pravou míru starostou obce osobně.
• 20.12. Zasedala Valná hromada Spolku pro obnovu venkova ČR. Členem SPOV je i obec Tučín. Na valné hromadě byl starosta obce Jiří Řezníček
zvolen do předsednictva SPOV ČR. Blahopřejeme.
• 31.12. v dopoledních hodinách proběhl již tradiční novoroční výkop
v malé kopané.
• 31.12. uspořádali Nadšenci Silvestra pro veřejnost
v budově obecního úřadu.
Nabídky využili z větší části
přespolní. K tanci i poslechu
hrála ROMANA. Občerstvení s večeří včetně přípitku a kulturní vložky bylo
příjemným zpestřením Silvestra.
Ze zasedání zastupitelstva:
30.3. na zasedání zastupitelstva bylo projednáno:
ZO schválilo - Rozpočet obce Tučín pro rok 2011 ve výši 5.841.000,- Kč
- Výkup pozemků od vlastníků na stavbu Stezky pro pěší
a cyklisty Tučín – Želatovice
- Kladný hospodářský výsledek MŠ Tučín
- Projektovou studii na případnou výstavbu požární zbrojnice
ve dvoře č.p. 9
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- Cenovou nabídku na zpracování In line dráhy
(zpevnění cesty) vedoucí od hřiště (lom) pod bažantnicí
až k Pavlíčkovému
- Zadání poptávky na vybudování ing. sítí pro 14 rodinných
domů pro developerskou či realitní společnost.
ZO zamítlo - Žádost o změnu Územního plánu pro možnost rozšíření
výstavby RD v poli u trafa za Šmiřákovým

Statistika
Ke dni 31.12.2011 žilo v obci 444 obyvatel, z toho 214 mužů a 230 žen.
V roce 2011 se narodily tři děti, přistěhovalo se 6 občanů, odstěhovalo se
6 lidí. Zemřelo 6 občanů. V obci žilo 33 vdov a 3 vdovci. Průměrný věk činil
42,7 roku. U mužů byl průměr 41,3 roku, u žen 44,1 roku.

Významná jubilea občanů v druhém pololetí roku 2011
Červenec
Nováková Jarmila

70

Srpen
Marek Josef

80

Září
Karasová Marie
Štěpaník Jaroslav
Čtvrtníčková Jana
Dlouhá Alena

82
60
50
50

Říjen
Valenta František
Skálová Bernarda

60
90

Listopad
Tichánková Vlasta
Kundera Alois
Vybíralová Alena
Pospíšilová Iva
Kalusová Marie

83
60
60
50
81

Prosinec
Koláčková Marie
Marková Štěpánka

60
80

Všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním
i pracovním životě a stále dobrou náladu.
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Tučínský špekáček 2011
V sobotu dopoledne 7.5. byly u podia postaveny, jako ochrana před nepříznivým počasím, altány pro diváky, do kterých bylo instalované osvětlení
a dále altán pro skupiny sloužící jako šatna. V areálu byl za dozoru SDH
Tučín zapálen táborák, na kterém si děti opékaly špekáčky. Samotnou akci
navštívilo cca 150 dětí, které obdržely zdarma špekáček na opečení a 225
dospělých platících návštěvníků. Cena vstupenky byla stanovena na 60,-Kč.
V průběhu festivalu vystoupily skupiny: Dostavník - Chotěboř, Nová míle
- Halenkov, Ozvěna - Brno, Letokruhy – Přerov, Tempo di vlak Ostrava, Bohdan Mikulka - Bruntál a Druhá míza – Vsetín. Skupina Šediváci – Přerov
a Večery v jednom se omluvila těsně před konáním z důvodu onemocnění
členů skupiny. Každá skupina vystoupila se svým hodinovým programem.
Mezi každou skupinou vyplnily proluku na výměnu kapel svým vystoupením dětská taneční country skupina Divoké růže z Tučína a dospělí Coloredo

– Přerov a kankán Divoké růže – Hlavnice a Lucky while - Kojetín. Jednotlivé
skupiny byly odměněny keramickými cenami, honorářem dle dohody a občerstvením od pořadatelů. Ve večerních hodinách byly spuštěny pod altány
propanbutanové ohřívače, které byly zakoupeny na tuto akci, neboť květnové
večery jsou ještě dost chladné.
Po ukončení vystoupení všech přítomných skupin pokračovala akce country bálem se skupinou Druhá míza. V průběhu country bálu byli oceněni
nejlepší tanečníci z řad návštěvníků propagačními předměty. Návštěvníci
si celou akci pochvalovali a vyslovovali přání účasti na příštím ročníku
a v dalších letech. Na festivalu byl prezentován celý region a ﬁnanční podpora Olomouckého kraje byla zveřejňována konferenciérem programu, na
plakátech a letácích. Nárůstem návštěvníků je vidět, že akce má své místo
a dobré jméno v regionální kultuře.

Cyklovýlet Pobečvím
Mikroregion Pobečví pořádal v sobotu 11.5.2011 pátý ročník cyklovýletu.
Z Tučína jsme vyrazili do Radslavic, kde jsme se připojili k ostatním a pokračovali přes Sušice, Oldřichov a po cyklostezce jsme se vrátili zpět do
Radslavic, kde na Střelnici probíhalo sportovní odpoledne. Protože jsme se
z Tučína zúčastnili jenom dva, nebylo možné utvořit soutěžní družstvo,
a proto jsme se připojili k obci Radvanice. Soutěžilo se v pěti disciplínách:
střelba z pistole, střelba z kulovnice, běh na chůdách, slalom na trojkole
a jízda na dvojkole. Celkem soutěžilo 14 družstev, a to naše se umístilo na
druhém místě. Celé sportovní odpoledne provázelo pěkné, slunečné počasí,
takže i letošní ročník byl velice vydařený.
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Mezinárodní konference
„Tři země. Dvě řeky. Jedna budoucnost.“

V

e dnech 27. a 28. května 2011 se starosta společně s místostarostkou zúčastnili mezinárodní konference „Tři země. Dvě řeky. Jedna budoucnost“,
která se konala v rakouském městečku Hohenau an der March. Pořadatelem byl Club Niederösterreich ve spolupráci se společností Europäische Arge
Landentwicklung und Dorferneuerung. Cílem konference bylo zdůraznit
zeměpisnou blízkost a krajinnou i ekonomickou vzájemnost a propojenost
trojmezí Weinviertel – Jižní Morava – Západní Slovensko. V pěti moderovaných diskusních blocích byla prezentována ohlédnutí na plodné i problematické vztahy v minulosti, současné soužití i vyhlídky do budoucnosti prožívaného sousedství a společné identity. Celé symposium probíhalo v němčině
a slovenštině se simultánním tlumočením. Účast přijali jak čelní představitelé společenského a politického života regionu i jednotlivých států (např.
starostové Valtic, Gbel, Wolfsthalu, představitelé regionálního rozvoje a politiky všech tří oblastí, velvyslanec České republiky v Rakousku Dr. Jan Koukal, členové zemské vlády Dolního Rakouska), tak i zástupci hospodářského
života a životního prostředí (např. pracovníci Zemědělské komory Dolního
Rakouska, Hospodářské komory Dolního Rakouska, správy CHKO Pálava,
Bratislavského regionálního ochranářského sdružení, Centrály cestovního
ruchu Jižní Moravy, Průmyslového sdružení Vídeň)
Velmi zajímavé byly příspěvky v bloku Prožívání hranice, v němž vystoupili
pamětníci se svými vzpomínkami na život v dané oblasti před uzavřením
železné opony. Vzájemné propojení celé lokality bez ohledu na státní hranice probíhalo nejen v oblasti ekonomické a společenské, ale i sociální. Běžná
v této době byla smíšená manželství a migrace obyvatel. Lidé zde běžně mluvili třemi jazyky přecházejíce plynule z jednoho do druhého a tak i smazání
současné jazykové bariéry u mladé generace bylo jedním z palčivých témat.
Nejen pamětníci, ale i současní představitelé obcí a měst regionu volají po
nápravě a v rámci svých pravomocí hledají cesty, jak současný stav do budoucnosti změnit. Jednou z cest je výuka jazyků už od mateřské školky
a následně i v základních školách, zatím pouze formou nabídky možnosti na
bázi dobrovolnosti. Jak bylo deklarováno, o výuku je na všech třech stranách
zájem a projekt se úspěšně rozvíjí. Jistě k tomu přispívá i vzrůstající ekonomické propojení oblasti, vytváření nových pracovních možností a příležitostí
dojíždět za prací. To, že Češi a Slováci jezdí za prací do Rakouska je běžné
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a také se, jakoby samozřejmě, předpokládá. I v samotném Hohenau an der
March jsme se jak v restauraci, tak i hotelu setkali prakticky jen se slovensky
či česky mluvícím personálem. Z úst ředitele Autoklasteru Západné Slovensko z Trnavy však zazněla slova o zaznamenání zvýšeného zájmu o práci ze
strany rakouských občanů na Slovensku a dokonce i stěhování za prací.
Důraz byl kladen na rozvoj cestovního ruchu, vytváření společných projektů
vedoucích k propojení oblasti cyklostezkami, vybudování nových spojovacích mostů a lávek, které usnadní
a hlavně urychlí dopravu mezi jednotlivými regiony. Velmi důležité
je poznání a pochopení kulturních
tradic jednotlivých regionů, vzájemná spolupráce na poli ochrany
životního prostředí a využití přírodního bohatství.
Celý informacemi nabitý páteční
program byl ukončen prezentací knihy „Nationalpark Donau March-Thaya Auen. Eine Dreiländervision“
s předčítáním autora Hanse Petera Granera v němčině a Tibora Macáka,
žurnalisty Slovenského rozhlasu, ve slovenštině. Hudební doprovod zajistila
slovenská jazzová skupina Jaroslava Rozsívala. A ani chuťové buňky nepřišly zkrátka. V průběhu autorského čtení měli účastníci možnost degustovat
vzorky regionálních produktů: velmi chutných rozmanitých druhů sýrů, vín
a chleba.
Doprovodný program byl zajištěn i na následující sobotu. Jak jsme se těšili
na exkurzi do mokřadů v nivách Moravy a Dyje v doprovodu členů spolku
Auring. Bohužel čáru přes rozpočet nám udělala sama příroda. Již od rána
drobně pršelo a stále sílící déšť nesliboval změnu. Nakonec jsme účast na
exkurzi, podobně jako i další zájemci, odvolali. Po krátké procházce městečkem jsme již za silného deště zamířili domů.
Jana Slaměníková
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Hry bez hranic MR Pobečví
V sobotu 11. června 2011 se v areálu za OÚ v Sobíškách uskutečnil již 5. ročník Her Mikroregionu Pobečví. Do klání se zapojilo devět družstev členských
obcí Mikroregionu, družstvo partnerského Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
a jedno družstvo z obce Winów z polské družební gminy Prószków. Pořadatelé připravili deset soutěžních disciplín, jimiž soutěžní družstva provázely
Heidy a Klum. Nejúspěšnějším týmem v součtu umístění ze všech disciplín
a vítězem 5. ročníku Her se stalo družstvo obce Radvanice. Další místa na
bedně si podle počtu lepších umístění v jednotlivých soutěžích rozdělila
družstva polského partnera a obce Tučín. Akce byla součástí projektu MAS
Záhoří - Bečva „Most spolupráce MAS Záhoří-Bečva - Gmina Prószków“,
ﬁnancovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR. Každé z jedenácti družstev
bylo tvořeno pěti soutěžícími. Za obec Tučín soutěžili: Marie Staňková, Jiří
Sehnalík st., Jitka Slaměníková, Martin Grác a Hanka Řezníčková. Družstvo
z Tučína se umístilo, díky horšímu skóre, na třetím místě. Celému sobotnímu
odpoledni přálo pěkné počasí, škoda jen, že jsme neměli tak velkou podporu
fanoušků jako jiné obce. Za toto krásné umístění a reprezentaci obce děkujeme všem soutěžícím.
Kulturní a sportovní komise

Soutěž v požárním sportu
„O pohár starosty obce Tučín“
Dne 18. června 2011 se konal další, tentokrát již 4. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce Tučín“. Soutěže se zúčastnilo šest družstev
mužů a dvě družstva žen. Mile potěšila účast našich přátel, hasičů z Velkých
Opatovic, kteří přijali pozvání tučínských hasičů. Pro ně byl připraven pestrý program již od sobotního rána. Nejprve si prohlédli hasičskou zbrojnici
a hlavně nové zásahové auto, poté si za doprovodu místostarostky prošli
rekonstruovanou budovu obecního úřadu (kde mimo jiné obdivovali keramickou plastiku „Občané sobě“) a převzali z rukou přispěchavšího starosty
drobné upomínkové předměty. Aby také blíže poznali naši obec a její historii, zorganizovali pro ně hasiči projížďku po obci Tučolínem s odborným
výkladem kronikářky obce. Velmi živě se zajímali nejen o historii, ale
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 27/2012

i o současnost obce, zejména plánovanou výstavbu inženýrských sítí, možnosti bydlení obecně a občanskou vybavenost.
Po výborném obědě v restauraci „U Látalů“ v Želatovicích už následovaly
přípravy na odpolední soutěžní klání. To se odehrávalo na místním hřišti
pod organizátorským vedením velitele tučínských hasičů René Zbranka, samozřejmě za aktivní účasti většiny členů sboru.
Program byl zahájen ve 14 hodin slavnostním nástupem všech účastníků
a přivítáním velitelem SDH Tučín a starostou obce. A pak už bylo za hlasitého povzbuzování přítomných diváků odstartováno první kolo útoku, nejprve družstev mužů a následně družstev žen. Po prvním kole vedlo družstvo
Velkých Opatovic, které pojalo soutěžení velmi netradičně. Jako zpestření
pro diváky závodilo v pestrobarevných parukách, celý výstup okořenil vtipný
komentář jednoho ze soutěžících.
Tučínskému družstvu žen se úvod nepodařil a do druhého kola nastoupilo
s cílem zabodovat.
Mezi dvě soutěžní kola byla zařazena pro rozptýlení, uvolnění napětí soutěžících a pobavení diváků soutěž v netradičních disciplínách: hodu prázdným sudem a v pití nealko piva na čas. Pomůcky do soutěží věnoval sponzor
soutěže Pivovar Zubr Přerov, a.s.
Po urputných bojích ve druhém soutěžním kole získalo celkové vítězství
družstvo SDH Radslavic, před druhými Velkými Opatovicemi. Na třetím
místě skončilo družstvo tučínských hasičů. V soutěži žen zvítězilo družstvo
ze Šišmy, na druhém místě se umístily ženy z Tučína.
Oﬁciální část odpoledne byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků v podání velitele SDH Tučín René Zbranka, ceny předával starosta obce
Jiří Řezníček. Jako poděkování za pozvání i příjemně strávený den převzali
tučínští hasiči od zástupců Velkých Opatovic upomínkový dar.
Po skončení oﬁciální části následovalo posezení při občerstvení, ať již u dobrot z udírny, guláše nebo i stravy v tekutém stavu.
Poděkování patří všem organizátorům za bezchybnou organizaci a klidný,
plynulý průběh celé akce, všem soutěžícím, bez nichž by nebylo na co se dívat
a komu fandit a v neposlední řadě i všem nadšeným divákům za jejich účast,
hlasité povzbuzování a příjemnou atmosféru celého sportovního odpoledne.
Jana Slaměníková
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Dětský den
Tak jako každý rok, jsme se na konci června sešli (hasiči a rodiče dětí),
abychom se domluvili na přípravu dětského dne. Ten se konal 25.6. Letošní
ročník jsme nazvali „ Putování s tučňákem „. Druhou hodinou se odstartoval
maraton soutěží. Děti na startu dostaly plátěné tašky s nakresleným tučňákem, pro případ, že by tu spoustu dárků a sladkostí neunesly. Trasa vedla
kolem plaviska polní cestou k ovčírně, přes náves a kolem kapličky, až k hostinci Na Rybníčku. Děti soutěžily od zručnosti, rychlosti, k vědomosti, až po
čichové dojmy. Pro radost těch nejmenších byl po celou dobu akce zdarma
skákací hrad a projížďky na koni. Každý si mohl projet naši obec Tučolínem
nebo v hasičském zásahovém autě. O občerstvení z udírny a sele na rožni
se postarali místní hasiči. A o pitný režim se staral hostinský Daďa. K tanci,
poslechu a dovádění hrála a zpívala naše příznivkyně Romana. Během odpoledne překvapily tanečním vystoupením naše šikovné „ Divoké Růže „. Dětí
přišlo opět mnoho, počasí přálo, každý byl spokojen, tak si myslím, že dětský
den v Tučíně se vyvedl.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům a OÚ Tučín, bez kterých by se tahle
akce nemohla uskutečnit v takovém rozsahu. A především organizátorům
velké díky, za snahu tento den pro děti zlepšovat každým rokem.
Za pořadatele Venda

Pár řádků z naší knihovny
V loňském roce 2010 navštěvovalo knihovnu 37 čtenářů, kteří si vypůjčili
celkem 1581 knih. V dubnu a říjnu proběhla již obvyklá cirkulace knih, kterou
nám připravuje knihovna Přerov. Byly také nakoupeny nové knihy do stálého knihovního fondu. Čtenáři si mohou půjčovat nejen knihy, ale i časopisy
a využít veřejný internet.
Naše knihovna se také zúčastnila Noci s Andersenem, která proběhla 2. dubna
2011. V knihovně spalo ve svých spacáčcích mezi regály s knihami 12 dětí.
Společně jsme si nejdříve připravili pelíšky, pak jsme plnili venkovní skupinový kvíz. Následně nás čekalo čtení z knihy Pachatelé dobrých skutků od
Miloše Kratochvíla a luštění textu v morseovce. Před spaním jsme si udělali noční procházku Tučínem. Někteří Anderseni šli s rozsvícenými lampiZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 27/2012

ony. Poslední úsek naší noční cesty
byl však takovou malou zkouškou
odvahy, a proto jsme ji všichni absolvovali se zhasnutými světýlky.
Po příchodu do knihovny jsme se
uvelebili a střídavě četli a četli
a četli. Noci s Andersenem se letos zúčastnilo 1065 zaevidovaných
knihoven, škol, školek, domovů, internátů. Počet spících byl 40 957dětí
a 12 200 dospělých. Tato akce se
koná i na Slovensku, v Polsku a ve
Slovinsku. Noc s Andersenem má vlastně podpořit dětské čtenářství a ukázat
dětem, že v knihovně se dá prožít i něco jiného.
Téměř každý první pátek v měsíci se scházejí v knihovně a vedlejší klubovně maminky s dětmi a společně vytvářejí různé dekorace do svých domovů
nebo dárečky pro své blízké. Tvoříme výrobky z pedigu, korálků, květináčů,
přírodních materiálů, malujeme na hedvábí. Kdo rád tvoří, může se přidat.
Stačí přijít do knihovny a zeptat se.
Knihovna bude po prázdninách otevřena poprvé v úterý 6. září 2011 ve
stejné době, tedy od 16-18 hodin. Všechny do knihovny srdečně zvu.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem lidem, kteří pomáhají při
přípravách a organizaci akcí pro naše děti – dětského dne a rozloučení
s prázdninami.
Mgr. Marta Rychlíková

Fotbalový turnaj o Cenu starosty obce Tučín
Ve středu 5. 7. se uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané. Původně se měl
tento turnaj odehrát v sobotu 2. 7., bohužel příroda byla proti. Za krásného počasí přivítala místostarostka paní Jana Slaměníková všechna přihlášená družstva. Turnaje se zúčastnily týmy z Radslavic, Želatovic, Předmostí,
Tučína a složený rodinný tým. Ze vzájemných zápasů vznikla konečná tabulka, jejíž pořadí bylo následující. Na pátém místě se umístilo mužstvo z Radslavic, čtvrtí skončili hráči OCP Želatovice, bronzovou pozici obsadili hráči
z Předmostí vedení Vojtou Pechou, pomyslnou stříbrnou medaili získal
rodinný tým Zdeňka Nováka a vítězem turnaje se stalo mladé domácí mužstvo,
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které hrálo pod názvem Sokol Tučín. Při konečném předávání hodnotných cen
z rukou místostarostky byl vyhodnocen i nejlepší brankář, který hájil branku mužstva z Předmostí, s osmi góly se nejlepším střelce turnaje stal Dušan
Marek z Family teamu a nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Bubeník
z domácího týmu. Většina zúčastněných vyjádřila spokojenost jak s organizací turnaje, tak i občerstvením a jejich příslib účasti na dalším ročníku je tou
největší odměnou pro organizátory.
Novák Zdeněk

malé sladké ceny. 1. místo a jak bylo řečeno „O prsa“ vyhrálo družstvo Lukáš,
Irena a Blanka ( Bubeníkovic rodinka) před pánským družstvem ve složení
Jirka Ř, Zdeněk N. a Michal P., na pomyslnou bednu se dostalo i družstvo
pod vedením Jitky S. s Martinem a Vojtou. Celý večer byl příjemný, ale bylo
nutné včas jít spát a připravit se na nedělní pokračování.
Nedělní část slavností byla zahájena tradičním hudebním budíčkem u domů
Aniček. Dechová hudba v doprovodu členů SDH obešla celou obec a měla
co děla,t aby stihla sraz a společný průvod od budovy obecního úřadu ke
kapli na mši svatou. V průběhu mše byl symbolicky vysvěcen nový zvon s názvem „Vesnice roku 2009“ odlitý v Brodku u Přerova a zavěšený v kopuli nové
střechy kaple. Posvěceny byly i malé zvonečky s rukojetí ve tvaru věže kaple
a sochy sv. Floriana a panny Marie, které budou umístněny ve výklencích na
kapli. Po odsloužení mše pan farář Artur Górka popřál všem pěkné ve zdraví
prožité pokračování slavností. Občané si mohli zakoupit vysvěcené zvonečky
a přejít na náves, kde se již rozpoutal rej pouťových atrakcí, stánků a skákacího hradu. V odpoledních hodinách pak hrála Karolína k tanci a poslechu až
do nočních hodin. Počasí se večer trochu pokazilo, ale drobný déšť a občasné
přeháňky tanečníky neodradilo.

Hodové slavnosti Tučín 2011
Hody byly zahájeny již tradičním sobotním sportovním zápolením. Nejdříve
si měli možnost zájemci o metanou vyzkoušet pod vedením zkušených hráčů
Hany a Zdeňka Pavlíčkových z Tučína, jaké to je „metat“ kužely, a ne kotrmelce. Zájem byl a tak se na místě vytvořilo 5 trojic, které si vyzkoušely metanou v praxi při malém turnaji. Dohled nad pravidly, počítání bodů a zapůjčení hracích kuželů zajistili Pavlíčkovi. Bylo vidět, že i diváci přišli povzbudit
tento sport. Po ukončení turnaje si vše mohly vyzkoušet i děti. Dospělí se
přesunuli na vedlejší fotbalové hřiště, kde se zahájila klání v malé kopané
mezi svobodnými a ženatými a vzápětí i děvčata proti seniorům. Obě utkání
měla podporu publika a vítězové byli bez ohledu na počet vstřelených branek
všichni zúčastnění, kteří přišli podpořit tradici a pobavit ostatní návštěvníky.
V podvečer po ukončení klání následoval společný večer s posezením, hudbou k tanci i poslechu v areálu koupaliště. O dobrou náladu se postarala Romana Podmolíková a další aktéři, kteří si vyzkoušeli oblíbené „karaoke“. Před
zahájením hudební části byly vyhlášeny výsledky turnaje v metané a předány
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Dožínky Proszkow 2011

V

e dnech 3. a 4. září 2011 se delegace MAS, vedená místopředsedou Jiřím
Řezníčkem zúčastnila dožínek Gminy Prószków. Jejich hostitelem byla
obec Winów, která se při této příležitosti celá krásně a velmi stylově vyzdobila. Dožínky jsou u našich přátel vnímány jako nejvýznamnější kulturně společenská událost roku. Bohatý dvoudenní doprovodný program již tradičně
zpestřila i naše delegace. Obě vystoupení country skupiny Letokruhy z Přerova i tanečních skupin Divoké růže z Tučína a Coloredo Přerov se setkala
s bouřlivým obdivem. Ten náš zase patřil dožínkovým korunám, které na akci
přivezly všechny obce Gminy. Stejně jako jejich Šoltýsové převzal i zástupce
MAS z rukou paní Burgmistr Róži Malik pecen chleba s přáním hojnosti
pro všechny své občany. Delegace se se ctí vypořádala i s vloženou soutěží ve
výrobě věnečku, který stylově doplnila pozváním na 1. dožínky MAS Záhoří-Bečva. Tyto se uskutečnily 17. září v Sušicích i za účasti našich polských
přátel. Účast naší delegace je součástí projektu MAS Záhoří - Bečva „Most
spolupráce MAS Záhoří-Bečva - Gmina Prószków“, ﬁnancovaného z Fondu
mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR.

V prvním kole zátahu se chytlo 66 kaprů, ve druhém 37, třetím 7 a ještě dva
se zatoulali a byli sloveni později do kádě neúnavnými nadšenci Zbyňou
a Ondrou. I tito dva kapři byli velmi důležití, protože byla vyhlášena pro
všechny přítomné soutěž: „Kolik máme v Plavisku kaprů?“ Vítězem této soutěže se nakonec stali Anetka Přikrylová a Jan Čtvrtníček ml. se stejným tipem
120 ks a třetí místo obsadila Hana Přikrylová s tipem 101ks. Ve skutečnosti se
vylovilo krásných 112 ks kaprů ve velikosti od 20-70 cm. Mimo jiné byli v síti
vytaženi sumci, líni, karasi a drobná bílá ryba. Návštěvníci byli překvapeni,
kolik ryb může být na takovém malém plavisku, o které se celoročně starají
místní dobrovolníci.
Pro dobrou pohodu se postarali Petr, Pavla, Tereza a Aneta o bohaté občerstvení v podobě svařáku, bramboráčků a rybí speciality. Zahrála i živá muzika
pod vedením starosty obce Tučín.
Návštěvníci na této akci, pokud neměli štěstí v tipovací soutěži a chtěli i přesto nějakou tu rybku domů, si mohli zakoupit u pana Korejze st., který ji
i řádně očistil a naporcoval. Ryby byly dovezeny se sádky Pstruhařství Raška
Rožnov pod Radhoštěm

Výlov Plaviska
Po roce byl dne 5. listopadu spolkem Brooming Ranch Tučín a nadšenými
rybáři uspořádán slavnostní výlov rybníčku Plavisko v Tučíně. Název Plavisko vznikl od starého využití této nádrže, v minulosti užívané pro plavení
koní. Již dlouho před touto akcí kolovaly mezi občany a zejména zasvěcenými debaty v místním pohostinství o tom kolik ryb, zejména kaprů, v tomto
rybníčku vlastně žije a kolik se jich podaří vylovit. Celou akci předcházely
náročné přípravy jak pro vlastní výlov, tak i pro pohoštění.
Diváků i kolemjdoucích se tento rok dostavilo opravdu hodně. Blížila se
desátá hodina a ze všech stran se sjížděli lidé, aby se přesvědčili o tom, že
i v takové louži mohou být pěkné ryby. Po vykopání odtokového žlabu, který
provedl pan Pospíšil (fa P.O.R.) se svým strojem, došlo k potřebnému snížení
hladiny a Přemek, Radim a Zbyněk za asistence z břehů Petra a Ondry mohli
provést první zátah. Kolem rybníku byly davy lidí zvědavé na skutečný počet
ryb.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 27/2012

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 27/2012

/24

/25

Druhý ročník výlovu se vydařil jak po stránce rybářské, tak i společenské.
Za tento pohodový den patří poděkování jak samotnému organizátorovi
akce, tak Pstruhařství Rožnov pod Radhoštěm za kvalitní nabídku ryb, a ČRS
MO Přerov za zapůjčení všech nezbytných potřeb k výlovu, zejména panu
Svíželovi za ochotnou výpomoc a nemenší dík patří obci Tučín za zázemí
a podporu akce.
V roce 2012 se Plavisko změní v novou nádrž o větší rozloze, i přesto pořadatelé věří, že tradice rybářských výlovů se v Tučíně udrží a bude pokračovat
i v dalších letech.
Tereza Korejzová

Na 8. Setkání seniorů v Tučíně zazněly harfy
V sobotu odpoledne připravila obec Tučín společně s Klubem žen již 8. setkání seniorů. Venku počasí moc nepřálo a tak na pět desítek seniorů z Tučína
využilo pozvání na možnost posedět u kávičky, vínečka, dobrého domácího
zákusku či klobásky. Program zahájil starosta obce přivítáním a poděkováním za práci seniorů, kterou svou každodenní činností přispívají obci. Pak již
nastoupily děti z Mateřské školy Tučín s pěkným programem pro své babičky
a dědečky. Nejen předškoláci, ale také žáci Základní školy Želatovice, kam
dochází i děti z Tučína, potěšili přítomné seniory pěkným pásmem písniček
a hrou na ﬂétničky. Po dětech začala hrát živá hudba, která vyzvala přítomné
k tanci. Počáteční ostych vystřídala chuť se protáhnout a parket se začal plnit.
Příjemným překvapením a kulturním zážitkem bylo vystoupení dvou harﬁstek. Rodačka z Tučína Zuzka (Hrdličková) Krejčí, která se provdala do Prahy,
vystoupila se svou dcerou Helenkou Krejčí hrou na harﬁčky. Velmi příjemné
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melodie z těchto strunných nástrojů upoutaly pozornost přítomných
s velkým obdivem a byly odměněny velkým potleskem. Vždyť také
hru na harfu jsme zvyklí slýchat ve
větších divadlech a koncertních síních, ale ne na sálech malých obcí.
Večer pak pokračoval tancem, povídáním, a případnými dotazy na
plány obce. Již tradičně bylo připraveno slosování účastnických lístků o ceny
a ti co nic nevyhráli, obdrželi alespoň symbolický dáreček. V pozdních večerních hodinách se všichni s dobrou náladou a spokojeni rozešli do svých
domovů s pocitem pěkně stráveného odpoledne a večera společně se svými
spoluobčany. Děvčata z Klubu žen, která po celou dobu obsluhovala přítomné, čekala ještě práce s úklidem, ale všechno zvládla a s pocitem dobře vykonaného úsilí pro spokojené účastníky, odešla za svými denními povinnostmi
ke svým rodinám. Děkujeme všem, kteří přispěli ke spokojeným tvářím našich dědečků a babiček na tomto setkání, které se bude pro velké ohlasy určitě
opakovat v příštím roce.
Řezníček Jiří

Stromeček v pokoji zavoní…
To byl název již 6. vánoční výstavky pořádané „Dámským klubem“, která se
uskutečnila ve dnech 3. – 4. 12. 2010 v prostorách OÚ Tučín.
Každý návštěvník mohl hlasovat v soutěži o nejkrásnější stromeček, a že byl
výběr pestrý. Stromečky byly zdobeny ať už dětmi z Mateřských škol Tučín
a Bezuchov, Základní školy Želatovice nebo dospělými, kteří ke zdobení
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použili ručně vyrobené dekorace. K obdivu byly nejen ozdoby papírové,
drátkované, háčkované či perníkové, ale i ozdoby z korálků.
Oči návštěvníků upoutaly adventní věnce a svícny, vyšívané a háčkované
ubrusy, drátkované a korálkové růže, ozdoby pletené z papíru, perníkové stromečky společně s neobyčejnou perníkovou chaloupkou, háčkované
zvonečky, nesčetné množství andělíčků a mnoho dalšího.
Mimo jiné se na naší výstavce prezentovala chráněná dílna Duševní zdraví.
Výstavka byla také inspirací pro hospodyňky, které mohly ochutnat pečený
čaj nebo domácí čajové pečivo.
Tímto by chtěl „Dámský klub“ poděkovat nejen těm, kteří výstavku navštívili
nebo zapůjčili své výrobky, ale i těm, kteří se podíleli na její přípravě.

Mikuláš navštívil děti v Mateřské škole
Dnes 5.12. dopoledne zavítal mezi děti v Mateřské škole v Tučíně Mikuláš,
v doprovodu andílka a čertíka Bertíka. Jak sám Mikuláš řekl, přistál v Jeseníkách na Pradědu, odkud zavítal až do Tučína. Děti Mikulášovi přednesly
krásné básničky, a i když se jim hlas chvěl obavou z čertíka Bertíka, vše zvládly na jedničku a to včetně těch nejmenších. Sychravé počasí se podepsalo
na množství dětí, které musely pro
nemoc zůstat doma ve svých postýlkách. Avšak i pro ně nechal Mikuláš
svůj sladký balíček. Nezapomněl ani
na babičku Olinku, tetu Ivu a paní
učitelku Evu. I ty Mikulášovi řekly
básničky, s kterými děti rády pomohly. Na společné fotografování už
nebylo potřeba obav z čertíka a tak
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pro všechny bude na památku i pěkná fotka s Mikulášovou družinou. Po odchodu se všímavé děti hned svěřovaly paní učitelce, že čert nebyl zlý, protože
neměl pytel ani řetěz. Také na co. Vždyť to byl čertík Bertík a v Tučíně jsou
v mateřské škole děti i paní učitelky hodné. Mikuláše se děti dočkaly, teď už
se těší na Ježíška.

DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
DUBEN 2011
- divadelní představení v kině Hvězda – „Jaro s kamarády“
- začal keramický kurz – děti se seznamují s hlínou, vyrábějí si během
10 lekcí krásné výrobky
- některé děti navštívily tento kurz poprvé, ale vše zvládly na jedničku
- návštěva VELIKONOČNÍHO SALONU v Přerově na DDM Atlas – děti si
prohlédly krásnou výstavku a vyrobily velikonoční dáreček
KVĚTEN 2011
- Škola v přírodě
Od 2.-6.5. jsme trávili pěkné chvíle ve škole v přírodě Barták-Hutisko Solanec. Děti byly ubytované po třech, každý si vybral kamaráda. Hotel byl velice
pěkný, personál velmi vstřícný vůči malým dětem a tak se nám tam všem
velmi líbilo. Počasí se nám sice vůbec nevyvedlo, dokonce i sněžilo, ale dětem
to vůbec nevadilo – byly ze sněhu nadšené. Chodili jsme na vycházky a výlety
do krásné přírody, děti si na louce hrály různé hry a dokonce proběhla i naše
Superstar.
- S TUČŇÁKEM ZA POZNÁNÍM
Zúčastnili jsme se otevření naučné stezky, dětem se moc líbila, rádi si vše
vyzkoušely.
- VÝLET DO PAVLOVIC
Každým rokem jezdíme do pavlovického lesa, kde si děti sbírají jahody,
poznáváme stromy a rostliny. Odpočineme si u rybníka, kde svačíme, pozorujeme ryby v rybníku a krávy v nedaleké ohradě…. .Je to krásná procházka.
ČERVEN 2011
- výlet ZOO Lešná – společně s MŠ Sušice
- společné fotografování
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- blahopřání jubilantům – pásmo básniček a písniček určitě potěší každého
- výlet Svatý Hostýn
Tento neplánovaný výlet se nám velmi vydařil. Některé děti zde byly poprvé
a byly moc překvapené. Prohlédli jsme si celé okolí, baziliku a obešli všechny
krámky. Některé děti si nakoupily suvenýry nebo hračky, ale každý přivezl
domů nějaký malovaný perníček.
- navštívila nás školka z Želatovic a z Beňova – bylo krásné počasí, tak si den
děti společně užily na naší nově vybavené zahradě a návštěva si prošla i naučnou stezku.
- SPANÍ VE ŠKOLCE
V podvečer jsme se sešli ve školce, kde jsme si nachystali spaní (spacáky ve
třídě) a odešli k tetě Ivě na návštěvu. Tam jsme si opekli špekáčky, zazpívali
a až se setmělo, tak jsme se odebrali s baterkami do školky. Některé děti se
ještě podívaly na pohádku, ale někteří usnuly hned. Dětem se nocování v MŠ
moc líbilo.
- ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Do školy odcházely 4 děti – Přikrylová Anetka, Lukáš František,
Janek Daneček a Krejčí Mareček.
Na školní zahradě jsme se rozloučili se školáky a dostaly jsme od nich krásné
květiny a dárky.
Pro zpestření odpoledne jsme si s rodiči a dětmi prošli stezku a hledali nějaké
překvapení. Našli jsme ho až na stromě v zahradě u Adélky P. To bylo potom
mlsání! Odpoledne jsme zakončili na „Rybníčku“, kde děti dostaly občerstvení a zmrzlinu.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Ve školce jsme přivítali 18dětí, z toho 5 malošků. Začátkem školního roku
seznamujeme děti s prostředím mateřské školy, malé děti se adaptují s kolektivem.Většina činností odehrává ve školce nebo na školní zahradě.
ZÁŘÍ
- VÝLET ZOO KOPEČEK
Tento den nám nešla v obci elektřina, tak jsme narychlo zorganizovali výlet
i s rodiči do zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Bylo krásné počasí
a výlet se nám moc vydařil.
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ŘÍJEN
- MALOVÁNÍ S DĚTMI
Navštívil nás p. Lubomír Dostál, který si s dětmi povídal, maloval a naučil je
kreslit spoustu pěkných obrázků.
- DRAKIADA
Vzhledem k tomu, že nám letos nechtělo foukat dle našich naplánovaných
termínů, tak jsme už potom nečekali na rodiče a šli jsme pouštět draky sami.
Myslím, že pouštění draků a běh po poli nám šel velmi dobře …
- VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
- PŘEDNÁŠKA POLICIE ČR
Na tuto velmi poučnou přednášku nás pozvala p. ředitelka Jemelková z MŠ
Bezuchov. Děti se dozvěděly, jak se chovat k cizím lidem, při požáru, byly
poučeny o bezpečnosti. Děti si zkoušely otisky prstů a každý si jeden svůj
otisk odnesl domů.
LISTOPAD
- divadlo „VESELÉ POHÁDKY S KAMARÁDY“
Červená Karkulka a Perníková chaloupka
- VYSTOUPENÍ NA SETKÁNÍ SENIORŮ
PROSINEC
- VÁNOČNÍ SALON
Tradiční návštěva DDM Atlas, prohlížení vánoční výstavky, výroba přáníček,
zdobení perníčků.
- DIVADLO V PŘEROVĚ
- MIKULÁŠ VE ŠKOLCE
Jako každý rok k nám do školky zavítal Mikuláš s doprovodem, který
odměnil všechny děti, protože zlobivé, které by odnesl čert, nemáme. Zůstali
i zaměstnanci MŠ. 
- VYSTOUPENÍ PRO JUBILANTY
- VÁNOČNÍ BESÍDKA
Ve školce jsme se sešli i s rodiči u vánočního stromečku, kde jsme si zazpívali
koledy. Děti rozdaly rodičům vlastnoručně vyrobené dárečky a velkou radost
měly z dárků, co jim pod stromečkem nechal Ježíšek. Všichni jsme si poseděli
u kávy nebo čaje a příjemně si popovídali.
- VYSTOUPENÍ PAVEL NOVÁK ml.
Před vánočními prázdninami jsme navštívili koncert P. Nováka, s kterým si děti
zazpívaly a zatančily. Vystoupení bylo jako vždy krásné a moc jsme si ho užili.
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V měsíci říjnu proběhla ve školce kontrola
České školní inspekce.
Co hodnotila?
- Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků předškolního
vzdělávání podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho
souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
A jak nás hodnotila?
- Mateřská škola poskytuje dětem vzdělávání v souladu s rozhodnutím
o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a při jejich vzdělávání škola respektuje individuální vzdělávací
potřeby každého dítěte.
- Mateřská škola vykazuje velmi dobrou úroveň předškolního vzdělávání,
úspěšně podporuje rozvoj osobností dětí v souladu se současnými požadavky
kladenými na předškolní vzdělávání. Vzdělávací nabídku vhodně doplňuje
dalšími kulturními, sportovními a společenskými aktivitami. Vytváří velmi
dobrý základ pro další vzdělávání dětí.
- Dobré předpoklady pro naplňování cílů předškolního vzdělávání jsou vytvořeny zejména v oblasti příznivého klimatu MŠ, v kvalitě pedagogického
působení, zlepšujícím se materiálně technickém zázemí a ve funkční spolupráci se zainteresovanými partnery.
Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat p. učitelce Krejčířové a p. Pospíšilové za kvalitní
práci a vytváření příjemného prostředí ve školce. Mateřská škola děkuje také
všem občanům obce, kteří se zúčastnili sběru papíru. Zvláště všem maminkám, panu Štěpaníkovi, p. Pospíšilovi M., p. Čtvrtníčkovi a manželům Korejzovým za odvoz do sběrných surovin. Finanční prostředky byly použity na
nové šatnové skříňky pro děti ve školce.
Eva Vysloužilová
zástupce statutárního orgánu MŠ Tučín
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ROK 2012
•

1.1.2012 byl již tradičně 40 minut po půlnoci nového roku odpálen velký
společný ohňostroj, na který se skládají občané Tučína společně s podnikateli
a obecním úřadem. Ohňostroj odpálil zkušený pracovník z ﬁrmy Ohňostroje Pavel Novák. Za hudebního doprovodu se přítomní občané upřeně dívali
směrem k obloze na krásné prskající a barvy měnící rachejtle. Samotnému
odpálení předcházel přípitek šampaňským
a přání starosty obce do roku 2012. Děkujeme
všem občanům a podnikatelům, kteří přispěli
na toto krásné setkání občanů a důstojné přivítání roku. Škoda jen, že někteří nechápou,
že stávající místo setkání s přípitkem u osvětleného stromu před Pospíšilovým je stejně
daleko pro Bubeníkovy z kraje obce jak od
Pohostinství Na Rybníčku či Pavlíčkového.
Místo odpalování ohňostroje je bezpečné
a nikomu nevadí na rozdíl od jiných míst, která byla kritikou některých občanů, z důvodu strachu z požáru a nepořádku.
• 7.1. obcházeli obec koledníci v rámci Tříkrálové sbírky. Tuto akci již dlouhodobě organizuje Charita České republiky a v obci Tučín se organizace
ujímá paní Kopecká společně s paní Stiskálkovou Josefou a Matějíčkovou
Veronikou. I v letošním roce pomáhala v podobě tří králů děvčata Adélka
a Karolínka Benešovy a Sylvinka Rychlíková. Do tří zapečetěných pokladniček
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koledníci vybrali v obci Tučín 8.753,- Kč
Tato částka byla odevzdána na Oblastní
charitu v Přerově. V letošním roce činil
výtěžek ze všech 36 obcí a Přerova
celkem 675.412,- Kč.
Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku a také všem,
kteří se podílejí na její organizaci.
• 13.1.2012 byla zahájena plesová sezóna v obci Plesem obce Tučín. K tanci
a poslechu hrála skupina SUNSET, která dokáže návštěvníky vtáhnout na
parket a pobavit. Občerstvení zajišťoval obecní úřad včetně možnosti večeře
v podobě vepřového řízku. Nechyběla ani tombola s cenami jako vepřové
výrobky, produkty našich včelařů či pěstitelů švestek. Děkujeme
všem dárcům, kteří věnovali ceny
do tomboly.
• 28.1. organizoval SDH Tučín
ples hasičů. K tanci a poslechu
hrála ROMANA. Sály budovy
OU se podařilo zaplnit a tak bylo
s kým se bavit.
• 3.2. uspořádal obecní úřad
zájezd do divadla Olomouc. Z obavy před nezájmem a nenaplněním kapacity autobusu z důvodu vysokého
vstupného byla polovina míst nabídnuta obci Želatovice. Společně se podařilo zakoupené vstupenky prodat. Obce se podělily také o úhradu autobusu.
• 4.2. pořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva Želatovice ples Chovatelů. K tanci a poslechu hrál
Karel Caha. I o tento ples byl velký
zájem.
• 18.2. již tradičně vyšly masky
společně s medvědem po obci,
aby navštívily každý dům a všechny hospodyňky či hospodáři si
mohli zatančit s medvědem nebo
v případě pánů třeba s čarodějnicí. I letos se sešlo cca 25 masek
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a doprovázené Tučolínem vytvořili příjemnou atmosféru, kterou umocnil
čerstvý sníh. Potěšili svou účastí i nejmladší účastníci v maskách strašidýlka Adámek Korejz, vodník Adélka Pospíšilová nebo pejsek Rostík Pospíšil,
kteří vydrželi téměř až do konce. Hospodyňky byly nachystané s výborným
občerstvením, za což jím moc a moc děkujeme.
• Večer 18.2. po krátkém odpočinku se organizátoři opět sešli, aby uspořádali Pochování basy. Mile překvapil velký zájem a velká účast návštěvníků.
K tanci i poslechu hrála ROMANA. Smuteční průvod s farářem, ministrantem, funebráky nesoucí na márách basu v doprovodu plaček vstoupil do sálu
úderem 22:30 hod. Samozřejmě zasedl i lidový soud a postupně obžaloval
Matějíčka Pavla za venčení smečky psů bez náhubku a také za nepoužité nově
koupené kopačky. Dále byla obžalovaná Jana Čtvrtníčková, že svými výroky
„Jste mě poškodili“ a „ To jsou nervy“ nakazila několik dalších občanů. Paní
Bubeníková byla u soudu za absenci v průvodu masek při vodění medvěda
v letošním roce. Poslední obžalovaný Mira Vyrubalik musel vysvětlovat
soudu, jestli je pití s mírou bezpečné. Nálada byla výborná a občerstvení na
stolech bylo také připraveno včetně koláčků, koblížků a dalších sladkostí,
které jsme dopoledne dostali od hospodyněk.

•

25.2. uspořádala Mateřská škola Tučín společně s rodiči dětí MŠ dětský
karneval.
• 9.3. se sešly ženy Klubu žen u příležitosti MDŽ. Organizátorka Maruška
Staňková zajistila občerstvení ke kávičce, ale nechybělo ani dobré vínko.
Pozvání přijal i starosta obce, který opět přinesl ženám primulky. V letošním roce, aby ulehčil práci děvčatům při rozhodování, kterou barvu si mají
vybrat, byla barva primulek jednotná -žlutá.
• 10.3. svolal starosta obce pro zastupitele mužského pohlaví brigádu na rozebírání střechy chlíva v čísle popisném 9. Jelikož ze zastupitelstva potvrdili
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 27/2012

/34

/35

účast jen Petr Pospíšil, Zdeněk Novák,
Michal Pospíšil, Vojtěch Korejz a starosta
Jiří Řezníček oslovil tento také členy
SDH. V sobotu přišli mladí hasiči Zbyněk Krátký, Radim Šulák, Jan Simon,
Ondra Prudil a chvíli Tomáš Prudil pod
vedením starších Jana Zdráhala a Josefa
Dudy. Víťa Benešů ochotně přistavoval
i traktor s vlečkou na odvoz slámy z půdy.
Nejdříve byla shozena pálená krytina a poté se převážně starší pustili do
rozebírání krovů. Mladí hasiči vyklízeli slámu na vlečku. V odpoledních
hodinách se sešla už jen skupinka starších na dokončení rozebrání krovů.
Děkujeme všem za účast a pomoc.
• 12.3. pokračovalo vyklízení slámy z půdních prostor rozebrané střechy
chlíva. Této akce se zúčastnil pracovník obce Vojta Korejz, zahrádkáři
Řezníček František, Machura Antonín
a Matějíček Pavel. Shozenou slámu odvážel traktorem pan Antonín Beneš. Po
úplném vyklizení slámy pokračovala celková demolice za pomocí stroje UDS.
Bylo potřeba ze suti vytahat železo a dřevěné části. Této pomoci se účastnil Martin
Doležal. Děkujeme všem za pomoc.
• 22.3. se sešli členové Českého zahrádkářského svazu základní organizace Tučín na své výroční schůzi.
• 24.3. uspořádal SDH Tučín sběr železného šrotu
• 29.3. Ze čtvrtka na pátek byly odcizeny obci Tučín 3 litinové kanálové
poklopy. Dva na kraji obce od Želatovic, jeden u kravína z vodovodní šachty.
Prosíme občany, pokud by si i v příštím období všimli podezřelých osob či
vozidel, aby vše nahlásili starostovi, nebo přímo policii ČR.
• 30.-31.3. se sešly děti v knihovně, aby společně s knihovnicí strávily večer
plný soutěží, noc čtení při svíčkách a spaní v knihovně. Akce známá pod
názvem Noc s Andersenem patří již ke každoročním aktivitám knihovny
v Tučíně.
• 30.3. uspořádal SDH besedu s ukázkami a opakování 1. pomoci. Jako lektor byl přizván pracovník českého červeného kříže. Pro hasiče to byla průprava
na soutěž, pro veřejnost připomenutí správného poskytnutí první pomoci.
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•

31.3 proběhla na obecním úřadě již druhá zlatá svatba. Tentokrát si
své ANO řekli po padesáti letech manželé Arnošt a Dobromila Dvořákovi
z Tučína. Blahopřejeme.
• 31.3. absolvovalo omlazené družstvo SDH náročnou a známou soutěž
v požárních dovednostech Radslavská přilba. První část absolvování překážek s plněním úkolů na prostranství vedle kostela v Radslavicích naše
družstvo vyhrálo. Ve druhé noční
části, která se odehrávala na různých
místech obcí v okolí Přerova, plnili
soutěžící různé praktické úkoly jako
třeba poskytnutí 1. pomoci havarovanému motorkáři, pátrání po osobách
v hořícím domu, požární útok, překonání lanových lávek, slaňování a jiné.
V obci Tučín bylo stanoviště v požární zbrojnici, kde družstvo střílelo
z leprové zbraně a vázalo uzly. Soutěž
trvala až do 5:00 hodin. Hasiči z Tučína se umístnili v silné konkurenci
družstev i z Polska a Slovenska na krásném 6. místě. Vítězem letošního ročníku
se stali hasiči z Dřevohostic.
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KARNEVAL 2012

Informace z Obecního úřadu Tučín

Tak se nám sešel rok s rokem a už
máme zase po karnevale.
V sobotu 25. února se v Kulturním
domě v Tučíně sešlo mnoho dětí v nejrůznějších maskách.
Přivítala nás p. uč. Vysloužilová a potom si vzal slovo Šmoula - tatínek
Pospíšil M. Druhý Šmoula - tatínek
J. Štěpaník se postaral o hudební kulisu, která provázela děti celým odpolednem až do večera. Po úvodním reji masek nás všechny uchvátily malé
mažoretky. Jejich vystoupení
sklidilo velký potlesk. Dále
následovaly soutěže, při kterých se děti jako vždy dobře
bavily, zakončené sladkou
odměnou. Dalším překvapením bylo vystoupení „Korálkové Markéty“ i se svými
tanečníky. Zumba v jejich
podání byla úžasná a rozpohybovala i některé dospělé. Po bohaté tombole
následovala volná zábava.
Podle rozzářených očí dětí a spokojenosti rodičů byl karneval úspěšný
a celá akce se vydařila i díky rodičům, jimž patří poděkování za dodané
cukroví a pomoc při organizaci, p. Řezníčkové za krásné dorty, občanům,
kteří přispěli dárkem či jakýmkoli příspěvkem a samozřejmě všem, kteří se
podíleli na přípravách a organizování karnevalu. Už teď se těšíme na příští
rok a KARNEVAL 2013.
za MŠ
Eva Vysloužilová
p. učitelka Olinka a teta Iva
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Termíny nejbližších kulturních a sportovních akcí
28.4. 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. 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.
12.5. Festival Tučínský špekáček. Začátek ve 14:00 hodin v areálu koupaliště. V průběhu programu vystoupí 7 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
19.5. Cyklovýlet Mikroregionem Pobečví. Zveme příznivce a zájemce
o malou projížďku na kole. Trasa bude do Radslavic – Sušic – Oldřichova
– Prosenic – Buku. V Buku na hřišti bude cílové občerstvení s posezením.
Zpět po trase: Prosenice – Radslavice – Tučín. Sraz v 9:00 hod u čekárny
na Pavlovice. Děti do 10 let v doprovodu rodičů.
26.5. 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.
16.6. Blahopřání jubilantům. Jubilanti oslavující své výročí narození od
ledna do června budou mít společné posezení s přípitkem, malým občerstvením a přáním v budově obecního úřadu. Jubilanti budou pozváni osobní
pozvánkou.
18.6. Soutěž v požárním útoku PS12 SDH o pohár starosty obce Tučín.
Začátek ve 13:00 hodin na hřišti v Tučíně. Soutěžit budou muži i ženy
v požárním útoku na 2B dle místních pravidel, ale také v tajné disciplíně.
Přijďte se podívat na netradiční soutěž, která Vás nejen pobaví, ale také
zároveň potěší. Občerstvení zajištěno.
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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.
Platby poplatků
Platby poplatků budou probíhat v těchto termínech:
Platba stočného + poplatek ze psů
17. týden 23.-27.4.2012
Poplatek za komunální odpad
24. týden 11.- 15.6.2012
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
Stanovení sazby stočného
Pevná složka stočného se stanoví podle množství odebrané vody [§ 32 odst.
1 písm. c)] vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Výpočet se provádí podle spotřeby pitné vody z vodovodního řádu
V případě, že osoby nepoužívají vodu z veřejného řádu VaK je stočné
stanoveno dle směrného čísla (podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů). Směrné číslo
bylo v obci Tučín stanoveno s přihlédnutím k místním podmínkám užívání
vody z veřejného řádu VaK a vlastních studní občanů v hodnotě 35m3
a) spotřeba nižší než 35 m3 na osobu a rok
dle směrného čísla 35 krát 6 Kč na osobu a rok.
Příklad výpočtu:
Rodina 4 osoby, spotřeba pitné vody 80 m3 za rok dle odpočtu VaK Přerov
80 : 4 = 20 z toho je zřejmá spotřeba nižší než 35m3 za rok na osobu
úhrada dle směrného čísla 35
výpočet: 35 x 4 osoby x 6,-Kč = 840,-Kč / rok
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 27/2012

b) spotřeba vyšší než 35 m3 na osobu a rok
výše stočného se stanoví podle množství odebrané vody z vodovodního
řadu krát 6 Kč.
Příklad výpočtu:
Rodina 4 osoby, spotřeba pitné vody 156m3 za rok dle odpočtu VaK
156 : 4 = 39 z toho je zřejmá spotřeba vyšší než 35m3 za rok na osobu
úhrada dle spotřeby a sazby 6,-Kč
výpočet: 156 m3 x 6,- Kč = 936,- Kč /rok

Komunální odpad cena rok 2012
Na základě nákladů za uplynulé 2 roky, navýšení cen uložení na skládku
a DPH byla novou Obecně závaznou vyhláškou obce Tučín č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovena cena za
komunální odpad ve výši 456,-Kč/ osoba.
Platba se vztahuje na každou osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci
Tučín. V případě dlouhodobého pobytu osoby mimo Tučín (více jak 6 měsíců bez přerušení), musí plátce písemně požádat o prominutí poplatku
a doložit platbu za odpady z místa pobytu.
Komunální odpady – sběr nebezpečných odpadů
21.4. proběhne sběr nebezpečných odpadů. Přivezte nebezpečné odpady
v sobotu 21.4. v 9:00 hodin na točnu. Neodkládejte na zem, počkejte příjezdu
sběrného vozidla. Sbírat se budou všechny nebezpečné odpady: monitory,
televize, rádia, ledničky, zářivky, baterie, postřiky a chemikálie, oleje + nádoby od olejů a postřiků, pneumatiky, barvy a plechovky od barev.
28.4. budou v obci přistaveny kontejnery na velký domovní odpad. Do
kontejneru nepatří železo, stavební suť, nebezpečné odpady a sklo. Kontejnery budou přistaveny v pátek 27.4. za prodejnu Jednoty, k pohostinství
Na Rybníčku a k Floriánovému.
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Co nás čeká v nejbližších dnech?
Oprava silnice III. třídy od okraje obce až po hlavní silnici na Přerov v Želatovicích. Cesta bude uzavřena a vjezd bude tolerován policií ČR pouze pro
občany s trvalým bydlištěm v Tučíně. Uzavírka bude v době od 28.4. do 15.6.
Vzhledem k uzavírce bude omezena i linková doprava autobusů. Provizorní
stanoviště a zastávka autobusů budou na točně u koupaliště. Vozovka bude
odfrézována a položen nový živičný povrch.
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 zahájena na podzim.
Na jaře byla přerušena z důvodu vybudování nutné přeložky vodovodního
řádu od Plaviska za cestu. Po zhotovení přeložky se bude ve výstavbě pokračovat. Stavba má být dokončena do konce listopadu 2012.
Zpevnění cesty Zemanka. Cesta bude zpevněna od vodárny až po křižovatku
na Radslavice.
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 bude zajištěna proti spodní vodě, vlhnutí
omítek. Bude odbourána stávající podlaha a omítky, provedena izolace proti
vlhkosti, nové vnitřní omítky, nátěr vnějších omítek, výměna vstupních dveří
a instalace soch do výklenků. Oprava bude spoluﬁnancována z dotace
poskytnuté z programu Památkové péče o památky místního významu
Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč. Obec uhradí druhou část ve výši
62.000,- Kč

vydání rozhodnutí. Následuje řízení o stavebním povolení. Realizace bude
možná při získání dotace v roce 2013, o kterou bude obec žádat. Jen pro informaci, legislativní změnou zákonů a také umístěním cyklostezky v území
označeném druhým stupněm ochranného pásma minerálních vod Horní
Moštěnice je vyměřen poplatek odborem zemědělství za vynětí z půdního
fondu, který musí obec uhradit, ve výši cca 780.000,- Kč. Věřme, že se nám
vše podaří.
Výměna způsobu vytápění víceúčelové budovy obecního úřadu.
Budova OÚ v Tučíně je stále více a intenzivněji, téměř každý den, využívána
k volnočasovým aktivitám v létě i v zimě. Stávající stav vytápění lokálními
topidly VAF, které jsou již poruchové nebo nefunkční, je neekonomický
a neekologický. Proto byl zpracován projekt s názvem „Vytápění víceúčelové
budovy – centrum volného času.“
Součástí tohoto projektu bude vybudování ústředního topení s třemi plynovými kotli, které budou vytápět celou budovu včetně požární zbrojnice, a také
suterénu, tedy sklepních prostor, ve kterém vzniknou nové prostory na možnost cvičení, stolního tenisu a jiných aktivit, které jinak nelze konat v případě
jiné akce v budově OU. Do budoucna se počítá v případě zájmu i s možností
kadeřnictví, masáží či posilovny. 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.
Projekt bude realizován v měsících červen, červenec 2012.

Jak pokračuje cyklostezka Tučín – Želatovice?
V současné době jsou již od loňského roku podepsány s majiteli pozemků
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a právu provést stavbu. Také od loňského
roku je podána žádost o územní rozhodnutí na Magistrát města Přerova.
Průtahy a vyžadování stále nových údajů a požadavků na projekt k samotné
stavbě protahuje vydání rozhodnutí. V současné době již bylo řízení zahájeno
a dle zákonných požadavků by mohlo být rozhodnutí vydáno v květnu.
Pak budou následovat výkupy pozemků od majitelů. Tyto jsou možné až po
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Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku 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
Peroutková Marie

70
85
84
80
82

Červen
Valenta František
Slaměníková Anna
Breczko Štefan
Kučerka Pavel
Zdráhalová Vladislava
Houžvová Anna
Řezníčková Jana

85
84
50
50
50
60
70

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

Rozpis utkání SK Tučín - malá kopaná
– na hřišti v Tučíně
Hraje se vždy v neděli začátek v 10:00 hodin
SK Tučín
- ROT KEDLUBEN
- ZIPPO VINARY
- FC KAFKI
- NNC LEVIS
- IFK VINARY
- ULTRAS

15. dubna
29. dubna
13. května
27. května
3. června
17. června
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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.

• Děkujeme všem, kteří přispěli na společný ohňostroj, jsou to:
Sedláček František
Slaměníkovi Jana + Pepa
Přikrylovi st.
Janouškovi
Pavlíčkovi
Gocníkovi
Vyrubalíkovi Bruntál
Menšíkovi Josef
Machura Antonín
Stiskálkovi J +M
Jemelka Jar.
Pí. Mádrová
Hrdličkovi
Sehnalíkovi
Korejzovi st.
Králíkovi
Lukášovi
Čtvrtníčková Marie
Hradilová
Skala Antonín
Zavadil Michal
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Řezníček Jiří
Kolář Karel
Korejzovi Vojta + Jitka
Dundálkovi
Kučerkovi
SDH Tučín
Štěpaníkovi Marie+Franta
pí Kučerková
Novákovi Zdeněk+Mirka
pí. Vaculíková
Škrobánkovi
Mackovíkovi
Ondruškovi
Novák František
Podmolíkovi st.
Breczkovi
Zdráhalová Kamila+Radim
Stiskálkovi ml.
Podmolíkovi ml.
Simon Franta
Raškovi
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Dlouzí Alena + František
Přikrylovi ml.
Šmiřákovi
Pospíšilovi Michal + Pavlína
Čtvrtníčkovi + Matějíčkovi
Dočkalíkovi + Janáčkovi
Floriánovi
Smékal Josef + Irena
Řezníčkovi st.
Velechovi
Dvořákovi
Fuhrich - Konvičná
Zdráhalovi Leoš+Jindra
Marek M
Zdráhal Jan
Korejzovi Přemek+Tereza
Breczko Jan
Štěpaníkovi ml.
Uruba Čeněk
Kučerka Miroslav
Daďa Stanislav
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