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č. 29 leden – březen 2013
Vydal OÚ Tučín nákladem 180 ks

Vážení spoluobčané!
Zprávičky z Tučína se k Vám dostávají opět ve čtvrtletní verzi. Věřím, že informace Vám pomohou se orientovat nejen v událostech, které již proběhly, ale
také v plánovaných, abyste si mohli případně udělat čas na návštěvu některé
z připravených akcí. Velmi důležitá je i Vaše zpětná vazba a připomínky či náměty na věci, které byste chtěli zlepšit, zrealizovat či alespoň naplánovat na další
období. Současná politika financování obcí přinesla malý nárůst daňových příjmů i pro naši obec, ale na druhou stranu byly omezeny nebo úplně zrušeny
dotační programy na financování větších investic. Proto nebude jednoduché
realizovat větší záměry v krátkých časových obdobích. Nyní se ale podívejme,
jak jsme letošní rok zahájili a co se v prvním čtvrtletí událo.

Z činnosti obce:

• 1.1.2013 čtyřicet minut po půlnoci
se občané sešli společně s příbuznými
a známými u rozsvíceného vánočního
stromu na společné přivítání Nového
roku. Po krátkém pozdravu a přání
starosty obce Jiřího Řezníčka si všichni společně připili připraveným šampaňským a následoval velký společný
ohňostroj, na který přispěli občané
Tučína i některé spolky. Na letošní ohňostroj se vybralo 15.000,- Kč. Všem
přispěvatelům děkujeme.
• 5.1. proběhla již tradičně Tříkrálová sbírka po obci. I v letošním roce se
postaraly o organizaci paní Kopecká
Marie a Stiskálková Josefa. Společně
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s děvčaty Adélkou a Karolínkou Benešovými a Silvinkou Rychlíkovou,
které představovaly Tři krále, obešly
celou obec. Po rozpečetění pokladniček na obecním úřadě byl napočítán
vybraný příspěvek z Tučína ve výši
9.750,- Kč. Děkujeme za přispění.
• 11.1. byla zahájena v obci plesová
sezóna plesem obce Tučín. I tento
rok byla příjemná zábava a vzhledem
k menší účasti bylo pro návštěvníky
vše pohodlné ku prospěchu dobré zábavy.
• 17.1. prezentoval starosta obec Tučín na výstavě Regiontour v Brně. Návštěvníci se mohli dovědět spoustu informací o obci i zajímavých možnostech na výlet. Prezentace proběhla na stánku Spolku pro obnovu venkova ČR,
jehož členem je i obec Tučín.
• 21.1. byly obtížné klimatické podmínky a vznikající ledovka potrápila celou Českou republiku. V obci jsme se snažili sypat chodníky i komunikace štěrkem, ale neustálý mrznoucí déšť přidělával starosti. Proto bylo nutné
dávat velký pozor při pohybu venku. I přes snahu ošetřit komunikace
a chodníky nebylo možné všechny úseky 100% ošetřit. Náledí nedovolilo ani
technice v některých místech provést ošetření, na jiných místech zas bránily
nevhodně zaparkované automobily některých občanů. Při takovém počasí
není možné se na centimetry prodírat s technikou kolem zaparkovaných aut,
aby nedošlo při sklouznutí k jejich poškození. V místech s hlubokými příkopy zas hrozilo v případě sklouznutí vyvrácení techniky.
Po ošetření místních komunikací jsme byli požádáni sousední obcí Želatovice o výpomoc a zaměstnanec obce pan Korejz provedl posyp chodníků
technikou i v Želatovicích.
• 24.1. poctil obec Tučín svou návštěvou ministr zemědělství České republiky pan Petr Bendl. Tučín byl první zastávkou na cestě po čtyřech obcích
Přerovska a Hranicka. Cesta se uskutečnila na pozvání předsedy Spolku pro
obnovu venkova ČR Eduarda Kavaly. Společně s ministrem přijela i Dagmar
Nohýnová, tajemnice ministra zemědělství ČR, Radek Coufal, vrchní ředitel
Kabinetu ministra zemědělství ČR, Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých
plateb a rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR a Šárka Habová z oddělení protokolu MZE ČR. Po příjezdu do obce bylo, po delší cestě z Prahy,
připraveno malé občerstvení v podobě místních produktů od zemědělců
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a kávičky, u které byl čas na debatu s místními zemědělci panem Leošem
Zdráhalem a Vítězslavem Benešem. Starosta obce přivítal ministra a představil ostatní hosty krátkého posezení: Janu Slaměníkovou, místostarostku obce,
Eduarda Kavalu, předsedu SPOV ČR, Kateřinu Kapkovou, tajemnici SPOV
ČR. Dále se návštěvy zúčastnil Roman Brnčál, ředitel Krajského pozemkového úřadu Olomouc a pracovnice Svatava Volková a Iva Hubíková ze Státního
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj pobočky Přerov. Jelikož jsme se
dověděli, že pan ministr v den návštěvy slavil své narozeniny, předal starosta
obce ministrovi taktně i malý dort, který upekla paní Řezníčková. Nebyl ale
čas na dlouhé sezení, protože čas pobytu byl přesně naplánován a pan ministr
se zajímal o realizaci pozemkových úprav, které chtěl zhlédnout na vlastní
oči. Vyrazili jsme do terénu vozidly, které poskytli včetně řidičů pan Smékal
Josef, Smékal Jakub a Michal Pospíšil. Pan Korejz Vojtěch poskytl své terénní vozidlo pro média. Trasa vedla kolem zrealizovaných svodných příkopů
a průlehů, včetně výsadeb biokoridorů a biocenter ÚSES. První zastavení
bylo u retenční nádrže. Druhá zastávka byla u stanoviště naučné stezky Větrný mlýn, odkud je pěkný výhled a jsou zde i výsadby, které finančně podporuje MZE. Po návratu k obecnímu úřadu se delegace rozloučila a pokračovala
do Bělotína. Po návštěvě přišlo na obecní úřad poděkování z ministerstva za
přípravu programu návštěvy pro ministra zemědělství pana Bendla. V poděkování bylo vyslovena spokojenost z návštěvy a vyjádření, že se v našem
regionu panu ministrovi líbilo. Chtěl
bych také touto cestou poděkovat
všem děvčatům, která se podílela na
obsluze, všem řidičům i přítomným
zemědělcům a v neposlední řadě hasičům SDH Tučín za zajištění bezpečnosti při výjezdech kolony na hlavní
silnici. Shlédnout záznam z návštěvy lze na http://www.youtube.com/
watch?v=lXcqNFRBdw4&feature=player_embedded
• 24.1. se ve večerních hodinách
konala Valná hromada MAS Záhoří
Bečva, jejímž členem je i obec Tučín.
Na této VH byla schválena změna
názvu na MAS Moravská brána o.s.,
a zvoleno nové vedení. Předsedou
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MAS Moravská brána byl zvolen pan Otakar Dokoupil z Prosenic. Před volbou původní vedení MAS Záhoří Bečva odstoupilo. Do nové MAS poskytl
své území i Lipník nad Bečvou. V tomto rozsahu se bude připravovat nové
strategické plánování území na období 2014+.
• 26.1. uspořádal SDH Tučín svůj ples SDH.
• 28.1. poprvé v tomto roce zasedalo zastupitelstvo obce Tučín.
• 29.1. proběhla závěrečná kontrolní prohlídka a kolaudace retenční nádrže.
Teprve po této kolaudaci bylo možné začít napouštět vodu do hráze.
• 31.1. se vlivem nevhodných klimatických podmínek a ranního náledí staly
v katastru obce Tučín dvě dopravní nehody. Bohužel jedna ve směru na Pavlovice se smrtelnými následky pro spolujezdkyni. Druhá nehoda ve směru na
Želatovice se obešla bez zranění. Při
této nehodě utrpěl jen plech na vozidle a částečně strom, o který vozidlo
po sjetí z vozovky zastavilo.
• 1.2. Se začaly klást zdluže zasypávané škvárou do tak zvaného požeráku na vypouštění a zachytávání
vody. Za účasti panů Jiřího Korejze,
Antonína Machury a Antonína Beneše provedl Vojta Korejz zatěsnění.
U aktu asistovali i mladí kluci.
• 4.2. hned v pondělí po zatěsnění
nastala nemilá situace, kdy se hráz
zaplnila nadměrně a zaplavovala již
výsadby z dotací, které musí zůstat na
souši. Při následném odebírání zdluží na regulaci výše hladiny se zjistilo,
že přítok je zacpaný plastovým kýblem, který před napouštěním někdo
strčil do odtokové roury. Bohužel
tento nejapný žert, nebo možná nedočkavost z napuštění vody, stál další
čas a úsilí ostatních, kteří se podíleli
na napouštění. Vojta Korejz musel
vlézt do požeráku a s rizikem rychlého zatopení prorazil dno, aby uvolnil
průtok. Podařilo se, ale celá hráz muZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013

sela být vypuštěna, aby byl odstraněn
kýbl z průtoku. Po vypuštění hráze
následující dny brzy ráno, pravděpodobně aktér samotného ucpání kýbl
odstranil a uschoval. Možná mu došlo, jakou blbost udělal. Po vyčištění
požeráku se opět začalo znovu napouštět. V zimním období bude hráz
zaplněna pouze po kameny na přepouštěcím tělese hráze z důvodu technologických, aby mrazem nalepené
kameny nezačaly odpadávat, V letním období pak bude hráz zaplavena po výsadby. V souvislosti s novou
hrází upozorňujeme občany a rodiče,
že na betonovou a kamennou část
přepadu hráze a požeráku je z bezpečnostních důvodů vstup zakázán.
Zvláště žádáme o upozornění dětí.
Místa jsou označena zákazovou cedulkou.
• 8.2. proběhla v obci Sušice Valná
hromada SDH obcí okrsku Pavlovice.
Na této VH zhodnotili celý rok zástupci sborů členských obcí včetně
přítomných starostů obcí.
• 9.2 proběhlo vodění medvěda a pochování basy v obci. Více článek
• 15.2. uspořádalo Myslivecké sdružení Želatovice svou Poslední leč. Večírek v budově obecního úřadu se vydařil, jen škoda, že není budova nafukovací, aby se vešlo ještě více zájemců, kteří
se pak musí trošku uskromnit s pohodlím a místem. Možná by pak nedocházelo ani k malým šarvátkám, které si asi někteří u vesnických tancovaček
musí prožít.
• 27.2. jednalo zastupitelstvo obce
• 28.2. bilancovali zahrádkáři z Tučína svou činnost za celý rok 2012 na své
výroční schůzi. Schůze se zúčastnila kromě starších, ostřílených zahrádkářů také skupinka mladých kluků, kteří jsou také členy ČZS ZO Tučín. PříZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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tomný byl také starosta obce, který na místě po diskusi zakoupil pro místní
knihovnu dvě knihy o ovocných stromech: Jádroviny a Peckoviny od předsedy ČSZ Přerov Jaroslava Černocha.

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.
Významná jubilea občanů v roce 2013

•

1.3. se sešli rodiče a děti v knihovně, aby si vyzkoušeli a naučili se zdobit kraslice na Velikonoce. Ze společného podvečera vznikly velmi pěkné
výrobky.
• 2.3. uspořádala Mateřská škola Tučín s pomocí některých rodičů Dětský
karneval.
• 8.3. Se sešla děvčata Klubu žen pod vedením Marušky Staňkové k příjemnému posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen.
• 15.3. sportovci malé kopané se
rozhodli a pořádali 1. Maškarní bál
pro dospělé.
• 25.3. zasedalo zastupitelstvo obce
Tučín
• 26.3 se stala dopravní nehoda
v Tučíně. Vozidlu se uvolnil závěs
a přívěsný vozík se odpojil a zastavil
se o dům č.p.86. Naštěstí se nikomu
nic nestalo. Celková škoda byla vyčíslena na cca 100.000,-Kč.

Leden
Uruba Čeněk
Velech Antonín
Marková Irena
Štěpaníková Věra
Jemelka Ladislav
Jemelková Emílie

60
70
70
60
60
86

Únor
Ševčíková Ludmila
Janáčková Jiřina
Valentová Vlastimila
Štěpaník František

75
83
80
60

Březen
Prudil Josef
Čtvrtníčková Marie
Jemelková Josefa
Šuly Jaroslav
Karas Jiří

70
81
90
50
86

Duben
Zdráhalová Helena

75

Květen
Solař Stanislav
Zavadilová Dobroslava
Vlčková Alena

70
86
81

Peroutková Marie
Zdráhal Jan
Kolář Karel

83
80
50

Červen
Valenta František
Slaměníková Anna

86
85

Srpen
Marek Josef

82

Září
Barbořík Antonín
Přikrylová Viera
Matějíčková Věra
Velechová Markéta

50
70
60
70

Říjen
Skálová Bernarda

92

Listopad
Mik Jaroslav
Tichánková Vlasta
Kalusová Marie

75
85
83

Prosinec
Marková Štěpánka
Novák Pavel

82
50

Všem blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním
i pracovním životě a stále dobrou náladu.
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VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
V OBCI TUČÍN
První kolo konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

360
256
255
1

100%
71,11%
99,61%
0,39%

76
56
39
36
18
10
10
8
2

29,80%
21,96%
15,29%
14,12%
7,06%
3,92%
3,92%
3,14%
0,78%

Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Miloš Zeman
Jan Fischer
Karel Schwarzenberg
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Jana Bobošíková
Přemysl Sobotka
Taťána Fischerová

Druhé kolo konané ve dnech 24. a 25. ledna 2013
Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

362
268
268
0

Možné využití prostor budovy Obecního úřadu.
•

V budově obecního úřadu se i v letošním roce cvičí kalanetika s Maruškou Breczkovou, aerobik a uvolňovací cvičení s Hanou Pavlíčkovou, 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 pí Trucálkovou z Přerova.

•

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.
• V letošním roce je možné využít v prostorách obecního úřadu nabídky
masáží, které probíhají na základě předchozího objednání časového termínu
každé úterý v odpoledních a večerních hodinách. Masáž je nutné nahlásit
minimálně den předem na obecním úřadě osobně nebo telefonicky na čísle
581 227 032.
• V průběhu měsíců duben - květen bude zprovozněno kadeřnictví v prostorách první místnosti bývalé knihovny vedle obchůdku VENDA. O zprovoznění budeme informovat ve vývěskách a vyhlášením.

100%
74,03%
100,00%
0,00%

Počty hlasů pro jednotlivé
kandidáty:
Miloš Zeman
Karel
Schwarzenberg

156

58,21%

112

41,79%
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Informace z Obecního úřadu Tučín
Termíny nejbližších kulturních a sportovních akcí
5.-6.4. Noc s Andersenem – spaní čtenářů v knihovně s hrami,
soutěžemi a nočním čtením
12.4. Beseda o koření – Knihanka s promítáním fotek
27.4. Stavění máje – zveme zvláště kluky a chlapy na pomoc při manipulaci s těžkou májkou při naložení a samotném stavění.
Sraz v 9:00 hod na točně.
1.5.

Výlet na kolech – pro zájemce, kteří chtějí oslavit Svátek práce projížďkou do okolí na kole. Sraz v 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.

Všeobecné informace správného kompostování
Použití: Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze
v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky
hospodaření s odpady.
Návod:
Základní podmínky pro kompostování
- vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, červů, žížal atd.) a to v poměru C:N (uhlíku
a dusíku) = 30:1
- vlhkost materiálu udržovat 50 – 60 %
- materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku.
- hrubší suroviny je vhodné podrtit na malé části
- pro urychlení procesu kompostování přidat v malém množství půdy či
hotového kompostu
Kompostování
1. Doporučený poměr C:N (uhlíku
a dusíku) můžeme regulovat vhodným
poměrem organických látek uvedených
v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý,
zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý
na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu na 1 díl
zeleného materiálu.

22.6. Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví – tentokrát v Prosenicích
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené
vejce“, znamená to, že v něm převládá
materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme
dřevěné třísky, kůru nebo piliny.
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Surovina

C:N
(uhlík : dusík)

Posekaná tráva

20:1

Odpad
z kuchyně

20:1

Hnůj skotu

20:1

Koňský hnůj

25:1

Listí

50:1

Jehličí

70:1

Sláma

100:1

Kůra

120:1

Dřevo

200:1

Piliny

500:1
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2. Velmi důležité je pravidelné míchání kompostu z důvodu rovnoměrného
přístupu kyslíku, přibližně jednou až čtyřikrát do měsíce.
3. Je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný materiál by měl být
na dotek vlhký jako „dobře vyždímaný ručník“). V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladných
chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Hromada kompostu se může zahřát až na
teplotu 65°C. V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných
látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost
získává hnědou barvu a zemitou strukturu. Ve třetí fázi, obecně je to 6 – 12
měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní
po lesní půdě. Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost
záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při
kompostování atd. Proces kompostování lze urychlit použitím kompostérů
(zkrácení doby kompostování až o polovinu).
Co kompostovat
- ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, novinový papír, lepenka, papírové ručníky, mléčné skořápky, mléčné produkty, posekaná
tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny, kůra, trus malých
zvířat, listí, popel ze dřeva, skořápky z ořechů
Nekompostovat
- kosti a odpadky z masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel z uhlí, cigaret,
časopisy, oddenková plevel, plasty, kovy, sklo, kameny apod.

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
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

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. Pozemky na k.ú. Tučín jsou již vykoupeny
a probíhá vykupování na k.ú. Želatovice. V listopadu 2013 bude požádáno
o dotaci a realizace bude možná v případě přiznání finanční dotace v roce
2014.

Kanalizace Na Rybníčku
V letošním roce bude z rozpočtu obce vybudována chybějící kanalizace
v trase Na Rybníčku (od stávající kanálové šachty u altánu pro muzikanty)
přes silnici směr Bareš, Barbořík, Duda, retenční nádrž. Po provedeném
výběrovém řízení a sepsání smlouvy s vybranou firmou bude realizováno
v termínu po hodových slavnostech.

Oznámení o změně hodin pro veřejnost u pošty Želatovice
od 1.4.2013
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013

12:30 – 17:00
12:30 – 16:00
8.00 – 11.00
12:30 – 16:00
8.00 – 11.00
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Parkování automobilů

Dění v Mateřské škole Tučín

S

pousta řidičů si myslí, že na vesnici může zaparkovat své vozidlo libovolně
jak jim to právě vyhovuje, nejlépe však co nejblíže před svým vchodem,
nebo vchodem domu, který hodlá navštívit. Je to ovšem velký omyl. I v malé
obci jako je Tučín, platí pravidla silničního provozu a ta nepřipouští parkování na chodnících, vjezdech do objektů či travnaté ploše, pokud není k parkování určena. Velmi často se stává, že řidiči zaparkují přímo na chodnících,
travnaté ploše nebo v křižovatce a vůbec si neuvědomují, že poškozují majetek obce nebo jiných vlastníků a můžou být za takové parkování postiženi
pokutou řešenou správním řízením, které pro obec Tučín smluvně zajišťuje
Magistrát města Přerova oddělení správních přestupků. Už vůbec nechci ani
pomyslet na případ, kdy občané, děti nebo matky s kočárky musí zaparkované auto obcházet po cestě a může tak dojít ke zranění či dopravní nehodě.
Ve městě by nikoho nenapadlo parkovat takovým způsobem, protože by mu
hrozil odtah či zajištění botičkou. Ale i obec může zajistit
odtažení takto zaparkovaného
vozidla, jen nevlastní botičky.
Copak je nutné přistupovat
k takovým krokům i na vesnici? Nemohou být řidiči ohleduplní k ostatním spoluobčanům?
V zimním období vozidla brání údržbě technikou a i přes
vyhlášené upozornění řidiči zaparkují tak, že nelze projet. Co
na to říct? Bezohlednost.
Žádáme proto řidiče a majitele automobilů, aby se vždy zamysleli, než zaparkují a byli tak
ohleduplní k ostatním i přesto, že budou muset udělat pár
kroků navíc ke svému domu.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013

Vážení rodiče, milí spoluobčané,
čas letí jako voda a už jsme v novém roce 2013. Přeji vám do nového roku
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A teď mi dovolte, abych zavzpomínala,
co jsme v minulém roce ve školce podnikli.
ZIMA
Chystání krmítek pro ptáčky
Vedeme děti k tomu, aby chránily přírodu a staraly se o zvířátka. Tak jsme
společně vyrobili ze semínek závěsné košíčky, které děti pověsily na stromy,
keře a pozorovali jsme, jak je ptáčci ozobávají.
Karneval
V sobotu 25.února se v Kulturním domě v Tučíně sešlo mnoho dětí v nejrůznějších maskách. Celé odpoledne se o naši zábavu staral Šmoula
M. Pospíšil, E. Vysloužilová a hudbu zajistil Šmoula J. Štěpaník.
Po úvodním reji masek všechny uchvátily malé mažoretky. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk. Dalším překvapením bylo vystoupení „Korálkové
Markéty“ i se svými tanečníky. Zumba v jejich podání byla úžasná a rozpohybovala i některé dospělé. Myslíme, že se tato akce velmi povedla a tímto
vás srdečně zveme na další karneval.
JARO
Jarní období jsme tradičně uvítali návštěvou DDM Atlas, kde si děti měly
možnost prohlédnout velikonoční výstavku. Také si vyrobily přáníčko
a ozdobily vajíčko k nadcházejícím svátkům jara.
Plavecký kurz
Děti opět začaly navštěvovat plavecký kurz v Přerově. Všech 10 lekcí
od dubna do června zvládly děti na jedničku a už se těší na další rok.

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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Toulky přírodou

Divadelní představení

Celoročně chodíme na vycházky po okolí Tučína a vždy objevíme něco nového. Při těchto vycházkách děti plní různé vědomostní a pohybové úkoly.
Děti pozorují zvířata nejen na poli, ale seznamují se i s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty. Tímto moc děkujeme rodině Zdráhalů a Štěpaníků,
kteří nám to umožňují.
Poděkování patří i paní T. Korejzové – umožnila dětem se projet na ponících
i ve školce☺

Kamarádi na výletě – písničky, legrace, poznávání zvuků v lese,
táborák a setkání s pohádkovým Krakonošem.
Polepšená vrána – divadelní představení v MŠ Želatovice
Zápis dětí do MŠ – duben 2012
K zápisu se dostavilo 7dětí.

Kácení Máje
Děti předvedly to, co se ve školce naučily – krásné pásmo básniček a písniček.
Musím moc pochválit malošky, kteří ze sebe vydali maximum i přes počáteční slzičky☺

Nový školní rok 2012/2013
Na začátku tohoto školního roku jsme do školky přivítali spoustu malých
kamarádů. Tyto děti se postupně začleňovaly do kolektivu a adaptovaly na
nové prostředí.

LÉTO
ZOO Kopeček
Společně s dětmi z MŠ Bezuchov jsme se vydali pozorovat zvířátka do zoologické zahrady na Kopečku. Po pořádné svačince jsme si prohlédli zvířátka, dověděli se o nich mnoho zajímavostí. Ale největším zážitkem byla možnost jít
do výběhu s kozami a kůzlátky, kde se děti předháněly, kdo kterou dřív pohladí.

Drakiáda
Letošní školní rok jsme Drakiádu pojali jen v rámci školky. Jakmile začal
foukat příznivý vítr, šel se pouštět drak. Nejdříve moc nelétal, ale po velkém
snažení dětí, paní učitelky Olinky a tety Ivy se to nakonec podařilo.

Spaní v mateřské škole
Na tento den se děti velmi těšily. Připravily jsme pro ně opékání špekáčků,
taneční a pěveckou soutěž. Večer se děti zachumlaly do peřin a usínaly při
pěkné pohádce.
Škola v přírodě
Tato akce je velmi oblíbená, hlavně u rodičů☺, tak ji pořádáme rádi. Vzhledem k tomu, že jsme měli spoustu malých dětí, tak si rodiče sami zařídili
dopravu dětí na hotel. Horský hotel Čarták se nachází na Soláni, v malebném
prostředí Beskyd na hřebenové trase spojující vrcholy Vsacký Cáb a Bumbálka. Název „Čarták“ vznikl ze slova čarda, což byl strážní domek portášů, který
na místě dnešního hotelu stál.
Celý týden jsme prožili v krásném prostředí, chodili na vycházky a krátké
výlety, hráli hry, soutěžili, kreslili...
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013

Besídky a vystoupení
- Vítání občánků
- Vystoupení pro seniory a jubilanty
- 1.Vánoční besídka na obecním úřadě
Protože rodiče projevili přání pozvat na vystoupení svých dětí více příbuzných, uspořádali jsme besídku v prostorách budovy OU Tučín. Děti se na toto
vystoupení moc těšily. Nacvičili jsme dvě pohádky O nezvedených kůzlatech
a O Sněhurce, každé dítě mělo svoji básničku či písničku, tančili jsme, zpívali
s doprovodem na hudební nástroj, ale i bez něj. Nakonec jsme si zazpívali
krásné vánoční koledy.
Rodiče, babičky, dědečci a ostatní měli možnost posedět si a popovídat u kávy,
čaje, svařáčku, cukroví a navodit si tak příjemnou předvánoční atmosféru.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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Akce a divadlo
- 30.10. divadlo Krejčík Honza
- 5.11. vystoupení P. Novák Jak děti přicházejí na svět – očima dětí
- 21.11. představení Tetiny na dvorku – pohádky, písničky,
jednoduché anglické výrazy a poznávání zvířátek
- 5.12. Mikuláš – do školky k nám tradičně zavítal Mikuláš s doprovodem,
hodné děti odměnil a protože máme ve školce děti hodné, tak jsme
stále v plném počtu
- 6.12. Vánoční salon – DDM Atlas, zdobení perníčků, výstavka, betlémy,
výroba vánočních přáníček a ozdob
Plánované akce
-

Karneval 3.2.2013
Představení Tetiny – O jaru
Představení Kamarádi na hradě
Plavecký výcvik – duben
Škola v přírodě Beskydy - duben

V současné době navštěvuje Mateřskou školu 22 dětí z Tučína, Želatovic
a Přerova.
Zaměstnanci: Eva Vysloužilová - zástupce statutárního orgánu, učitelka
Oldřiška Krejčířová - učitelka
Iva Pospíšilová – domovnice, výdej stravy, teta
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podílí jakýmkoliv způsobem na spolupráci s Mateřskou školou. Speciální díky patří panu starostovi
a paní Dlouhé. Také děkuji pí. učitelce Olince a tetě Ivě, za kvalitní práci,
spolupráci při organizování různých akcí a ochotu spolupracovat i mimo
pracovní dobu :-) .

Hasičský bál

V

sobotu 26.1.2013 přichystal Sbor dobrovolných hasičů Tučín Hasičský
bál pro místní i přespolní. Stejně jako v předchozích letech byl o ples velký zájem a vstupenky byly téměř okamžitě vyprodané. Po celý večer k tanci
a poslechu zpívala místní zpěvačka Romana, ke které se později začali připojovat i další odvážlivci.
Pro všechny hosty bylo připraveno bohaté občerstvení s ještě bohatší tombolou. Ta se pár minut po půlnoci začala losovat a mezi prvními pěti cenami
se hosté mohli těšit na dort, meteo-stanici, zajíce, srnku a hlavní cenu - divočáka. Nechyběla zde ani cena útěchy v podobě čerstvě upečené bábovky. :)
Všem sponzorům a těm, kteří svými dary do tomboly přispěli, ještě jednou
děkujeme a doufáme, že nám zůstanou nakloněni i v dalších letech.
Poděkování patří všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě, průběhu
ale i úklidu plesu a také obsluze v barech, která se o hosty starala až do brzkých ranních hodin.
Za rok se na vás opět těší SDH Tučín.

Vodění medvěda 2013

J

e to až neuvěřitelné, uběhlo už 10 let, kdy se do obce vypravil průvod masek, aby doprovodily medvěda. Obnovení této tradice, která měla kořeny
již v dřívějších dobách obce Tučín, se povedlo po cca třiceti letech. V historii
se v do organizování zapojil Český zahrádkářský svaz základní organizace
Tučín a pak Sbor dobrovolných hasičů Tučín. Sešlost obecních nadšenců
Tučín vzala na svá bedra organizaci znovuzrození hezké tradice a 1.3.2003
uspořádala vodění medvěda v obci Tučín. Do obce vyrazilo tenkrát na 40

Eva Vysloužilová
zástupce statutárního orgánu MŠ Tučín
Omlouváme se, že tento článeček nebyl nedopatřením zařazen do vydání
zpráviček č. 28 leden – březen.
S omluvou autorům článku ho nyní publikujeme.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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masek a zvládli celou dědinu. Na závěr ještě za pomocí alegorického vozidla
vyjeli s medvědem a několika dalšími maskami do sousedního Podolí a Želatovic s pozváním na večerní Pochování basy. Pochování basy zorganizovali
v roce 2003 Nadšenci vůbec poprvé v historii obce Tučín.
V sobotu 9.2.2013 opět pod taktovkou Sešlosti obecních nadšenců vyrazilo
od obecního úřadu v Tučíně 33 masek, aby doprovodili medvěda do všech domácností v obci. Je příjemné zjištění, že se do akce zapojují i občánci malého
věku. Nejmladší masce šašečkovi (Vojtíkovi) v doprovodu maminky -Vánočního stromečku bylo dva a půl roku. Cipískovi, který jel na jelenovi v doprovodu svých rodičů Manky a Rumcajse, byly necelé tři roky. Nejstarší masce,
Bílé paní, již táhne na 58. rok. Potěší, že se takovéto masky do průvodu zapojí,
neboť jak je z pohádek známo Bílá paní vydrží až 400 let, a je tedy dobrý předpoklad udržení hezké tradice v obci i v dalším století. Je úžasné, že i přes
generační rozdíl téměř půl století se dokáží občané dát dohromady pro dobrou
věc, pobavit sebe i ostatní a udržovat nadále obnovenou venkovskou tradici.
Letošní průvod byl od počátku i v hledáčku medií, a tak jsme měli i doprovod
kameramana s redaktorkou, kteří natáčeli krátký spot do kabelové televize
Přerov. Ten lze shlédnout na http://www.youtube.com/watch?v=k8ZXixwnSXQ&feature=player_embedded . Samozřejmě ani slečna redaktorka se neubránila tanci s medvědem nebo ochutnání koblížků či štamprličce. Hospodyňky, a to všech generací bez rozdílu věku, byly připraveny a pohostily masky
sladkostmi, koláčky, koblížky, jednohubkami, chlebíčky, masem či ovarem.
Vhod přišel i teplý čaj nebo káva. Slivovice je opravdu dost a omlouváme se
všem, u koho jsme si nezadali, ale víte jak bychom vypadali??? V polovině
obce ještě bylo všech třicet masek pohromadě, ale pak se silně ochladilo a ti

nejmenší účastníci v doprovodu svých rodičů postupně odpadali. ( Mochomůrka, stromeček, šašeček, kutil, vosa, motýlek, vodnice rusalky, Cipísek).
O kousek dál pak mušketýři, babka v nůši šla nakojit mimčo, couwbojové,
motorkáři. Ani v letošním roce nechyběla zastávka v místním pohostinství,
kde si hostinský Staňa zatančil s nevěstou, která pořád hledala svého ženicha.
Celou obec a do cíle dorazilo ve zdraví 16 masek, které čekal malý odpočinek na obecním úřadě. Děkujeme všem maskám za účast, hospodyňkám
a pánům domu za připravené občerstvení a příspěvky do kasičky. Koblížky
a sladkosti, které jsme dostali s sebou, byly prostřeny na stolech při večerním
pochování basy.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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Pochování basy 2013

P

ochování basy v Tučíně má svých 10 let od narození této akce v Tučíně.
Po celou tuto dobu se organizování ujala Sešlost obecních nadšenců ve
spolupráci s obcí Tučín. Akce je to velmi náročná zvláště pro organizátory,
kteří se přes den zapojují do vodění medvěda a večer do organizování pochování basy včetně zapojení do téměř hereckých výstupů při tragikomické
trachtě pochování. Každým rokem připravovali Nadšenci nějakou doprovodnou scénku. Letos byla aktuální Amnestie a tak nastoupili dva čerstvě
amnestovaní Jirka a Michal se stručným souhrnem amnestie, který společně
v doprovodu kytar zazpívali. I v letošním roce přivedl smuteční průvod na
sál ministrant v podání Jirky Sehnalíka, který vystřídal po letech této role
Petra Mádera (Kikina). Faráře se ujal již tradičně starosta obce Jiří Řezníček.
V roli plaček byly do pláče a černého hábitu oděny Maruška Staňková, Jana
Šuláková, Martina Řezníčková a Martina Neumanova. Holky vystřídaly léta
plačící Mirku Novákovou, Ivu Pospíšilovou a Zdenu Kučerkovou. Funebráci,
kteří tradičně důstojně ve svých černých pláštích s bílou šálou, rukavičkami
a černými cylindry přináší na dřevěných historických nosítkách basu, doznávají také obměn, ale ne tak razantních. Tradičním funebrákem je již Zdeněk
Novák, který jako jediný je schopný zazpívat v doprovodu ostatních bručících funebráků Vojty Korejze, Pepy Smékala a Miry Vyrubalíka písničku
„Až mě k hrobu ponesete….“, kterou se uctívá basa. Je vidět, že i tady si za
10 let vyzkoušeli tuto roli třeba: Pavel Kučerka, Míra Kučerka nebo Martin
Mackovik. Nedílnou součástí pochování Basy v Tučíně se stal Lidový soud,
který ještě dořeší před pochováním nepotrestané skutky místních i okolních
obyvatel. V letošním roce předvolal soudce Michal Pospíšil, který střídá dle
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služeb soudkyni Miroslavu Novákovou, jako prvního obžalovaného
Přemysla Korejze. Ten byl obžalovaný, za to, že často trajdá po světě
a v jeho nepřítomnosti manželce
ukradli zloději kozy. Obžalovaný byl
předveden justiční stráží v podání
Tomáše Hály a Jirky Sehnalíka ml.
Ze slov obhájkyně Ireny Smékalové,
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která již desátým rokem studuje práva v Plzni vyplynulo, že vlastně nešlo
o kozy, ale kůzle a trest se odbyl 1 litrem vína pro účinkující. Druhou obžalovanou byla Eva Vysloužilová, zástupce statutárního orgánu Mateřské
školy v Tučíně za to, že porušuje zákaz parkování před vjezdem do MŠ, který
sama vydala. Třetí obžalovaný Jirka Sehnalík st. si vyslechl verdikt za opakované zapomínání svého vercajku (nástroje). Vše zapisuje soudní zapisovatelka Ilona Šváčková, která si běžně brává svůj želvičkový notebook, ale
v letošním roce z mladické nerozvážnosti přišla jen s bločkem a propiskou
a musela využít stroj Consul, se kterým ještě nemá takové zkušenosti, což
bylo hodně znát. Nejen, že údery nebyly tak hbité a přesné, ale i pozdější
problém s tiskařskou páskou, na které se málem uškrtila, byl projevem nezkušenosti s touto vyspělou technikou. Mezi plaček se tak mohla přidat i účetní
obecního úřadu, která svůj stroj téměř oplakala.
Po vynesení rozsudků a přečtení události za rok 2012 z obce Tučín v podání
živého vysílání zpráv PETRA NOVA (Petry Novákové), se všichni smuteční
hosté rozloučili s basou závěrečnou motlitbou a po vykropení basy a všech
ostatních přítomných byla basa odnesena pod dohledem místostarostky Jany
Slaměníkové do katakomb. K tanci a poslechu zpívala Romana a Michal.
Je nutné poděkovat i za všechny dary do tomboly, které přispěly k potěšení
a dobré náladě celé akce.
Děkujeme touto cestou Nadšencům za uchování a rozvoj této tradice a všem
ostatním občanům za podporu a aktivní zapojení do masopustních akcí.

Zahrádkáři Tučín informují

N

aše spolupráce s obecním úřadem se výrazně zlepšila od roku 2006, kdy
jsme obdrželi od OÚ dotace 3000 Kč na zakoupení výbavy pro údržbu zeleně a potřebného nářadí pro sázení ovocných stromů. Tentýž rok jsme
zajistili nákup 40 ks švestek, které jsme zasadili na zahradě za č.p.77. Následující rok jsme požádali o dotaci OÚ na zakoupení japonského benzinového
postřikovače a tím začalo pravidelné ošetření ovocných stromů v celé obci
a švestkového sadu. Mimo práce zahrádkářského charakteru jsme prováděli
sečení trávy ruční sekačkou na obecních pozemcích v obci, předlažďování
chodníků, opravu kanalizačního potrubí, ruční čištění kanálových šachet
a postupné demolice neobydlených domů č.p. 1, 2 a 75 a dále demolici buňky
v zahradě u plaviska.
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V roce 2008 jsme provedli výsadbu aleje ovocných stromů od státní cesty
k Želatovicím dolů k potoku a od potoka směr vila až po hranici katastru
obce Tučín v počtu 150 ks ve složení třešně, ryngle a švestky. Při těchto pracích nám byla nápomocna mládeže ve věku 11-17 let, která dnes již dospívá
a od 18 let začíná být platnými členy ZO. V následujícím roce 2009 začínáme
kácet přestárlé stromy v centru obce a postupně nahrazovat novou výsadbou
jabloní odrůdy jadernička. V roce 2010 jsme odpracovali na údržbě zeleně
a biokoridoru 430 hodin. Na výroční schůzi byly předány předsedou USZ
Ing. Valentou bronzové medaile ústředního výboru zahrádkářů př. Novákovi
a Přikrylovi.
V roce 2011 bylo odpracováno 285 hodin. V loňském roce jsme prováděli
údržbu dalšího koridoru od bažantnice směrem ke Kozlovské cestě. Dále
jsme pokračovali prací na údržbě zeleně v obci i mimo obec, ošetření průklestem a chemickým postřikem a přihnojení ovocných stromů a prací
v koridoru jedna. Na těchto pracích bylo odpracováno 362 hodin. Mladí
zahrádkáři prováděli sečení trávy v obci a odpracovali 184 hodin.
Za rok 2012 byla udělena UVČZS bronzová medaile př. Machurovi. Každý
rok při výroční členské schůzi nás př. Černoch (instruktor USČZS) seznámí ve své přednášce o zahrádkářství
a ovocnářství.
Letos plánujeme dle počasí ukázku
jarního řezu na návsi. Zájemce o tuto
instruktáž budeme informovat obecním rozhlasem. K 1.1. 2013 máme 15
řádných členů, 4 čestné členy starší
80 let a 6 mladistvých do 18 let.
V kulturní a zájmové činnosti jsme podnikali od roku 2003 pro členy ČZS
a jejich manželky zájezdy. Byli jsme v Boskovicích v zahradním centru na
pěstování muškátů, prodejně Flora Kroměříž, nákupním centru v Modřicích
u Brna. Navštívili jsme hrady a zámky Buchlov, Tovačov, Veveří, projeli se po
Baťově kanálu, navštívili Autosalon Brno 95 apod. Dobrá nálada s spokojenost byla vždy zakončena ve vinném sklípku. V roce 2009 jsme na pozvání
ZO Hradčany navštívili tři zahradnická centra v Polsku s možností nákupu
výpěstků apod. Při vyhlášení vesnice roku jsme byli zapojení do organizování
parkování. Závěrem bychom chtěli poděkovat starostovi obce za vydatnou
finanční podporu při činnosti našeho spolku.
Vladimír Přikryl
Jednatel ČZS ZO Tučín
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE TUČÍN - 2013
Leden
– Vycházky do přírody
- Krmení ptactva

Květen
- Svátek matek – přáníčka
- Výlety do přírody

Únor
- Karneval
- Tvořivé dopoledne s dětmi

Červen
- Den dětí – sportovní odpoledne
- Helfštýn – pohádka Bajaja
+ prohlídka hradu
- Spaní ve školce
- Rozloučení se školáky
- Školní výlet

Březen
– Divadelní představení „Tetiny“
- Velikonoční salon –Přerov
- Poznávání jarní přírody s dětmi
při procházkách a na zahradě
Duben
- Škola v přírodě
- ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 16.4.
- Kurz plavání pro předškoláky
- Návštěva hospodářství – domácí
zvířata a jejich mláďata
- Divadelní představení – kino Hvězda

Červenec + srpen - malování
a opravy interiéru MŠ + prázdniny

V průběhu školního roku uskutečňujeme i neplánované akce, proto nejsou
zahrnuty v ročním plánu. (návštěva parku Michalov, cukrárna, dopolední
výlety atd.).

KLUB ŽEN

P

rvní akcí Klubu žen v letošním roce 2013 bylo pořádání 9. setkání u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen, které se uskutečnilo v pátek 8. března
2013. Na setkání Klubu žen byl pozván starosta obce Jiří Řezníček, který rád
zavítal mezi ženy. Každá členka Klubu od něj obdržela jarní květinu - primulku. Setkání probíhalo v příjemné atmosféře, pro všechny přítomné bylo
nachystáno pohoštění. V letošním roce se dvě členky dožívají životního jubilea, což bylo příležitostí jedné z nich popřát k těmto „kulatým narozeninám“.
Tou oslavenkyní byla paní Irena Marková.
V průběhu setkání pan starosta seznámil členky s probíhajícími a připravovanými akcemi a zodpověděl na spoustu zajímavých otázek. Slíbil,
že v nejbližším termínu členkám Klubu promítne film o dění v naší obci.
Během setkání následovala debata o dalších možnostech činnosti Klubu žen v obci. V letošním roce chtějí členky zkusit vyhlásit „FOTOSOUTĚŽ“ nejen pro děti a mládež, ale také pro dospělé. Námětem může být
cokoliv, co se týká dění v obci během roku, úžasné je také zachytit krásu přírody kolem nás.
Dne 12. dubna 2013 Klub žen uspořádá na Obecním úřadě v Tučíně nejen
pro své členky Klubu, ale pro celou veřejnost „Besedu o čajích, kořeních,
kořenících směsí a mlsků“. Klub žen zve všechny, kdo má zájem o tuto akci,
přijďte mezi nás.
Marie Staňková za Klub žen

Děkujeme za přízeň, kterou naší školce věnujete – drobné dárky dětem k Mikuláši a na Velikonoce, hračky a výtvarné pomůcky, tombolu na karneval.
I v letošním roce sbíráme starý papír. Svoz bude včas oznámen. Všem zúčastněným moc děkujeme.
Za výtěžek ze sběru a karnevalu jsme pořídili např. vybavení šatny novými
věšáky a lavečkami, část nových lehátek, nové povlečení a velký slunečník
na zahradu.
Eva Vysloužilová
zástupce statutárního orgánu
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Dětský karneval

K

aždým rokem se zúčastňuji velmi rád dětského karnevalu pořádaného
Mateřskou školou Tučín za pomoci rodičů, neboť je to pro mě příjemné
odreagování a pohled na krásné masky a rozzářené dětské oči potěší. Sednu
si do koutku, využiju nabídky občerstvení, které zpestří příjemně posezení
a u dobré kávičky a zákusků, které se prodávají za symbolickou cenu, na podporu činnosti Mateřské školy pozoruji rej masek, a přítomné návštěvníky
doprovázející své děti, vnoučky i pravnoučky. Obdivuji a smekám před lidmi,
kteří jsou ochotni udělat něco navíc ze svého času pro potěšení dětí. Moc
dobře vím co to je práce s dětmi a že není vůbec jednoduchá, neboť takové
množství je jak pytel blech a ukočírovat takovou akci není jednoduché. I pro
pedagogy a pracovnice MŠ to není jednoduchý úkol, neboť mají tyto rozdováděné blešky denně usměrňovat v pracovním procesu, pak doma své děti
a o víkendu opět a v tom množství je pořádný zápřah nejen na psychiku ale
také fyzičku. Totéž obdivuji u rodičů, kteří se po své náročné každodenní
práci zapojí aktivně do organizace programu a pomůžou tak, jako třeba PAT
a MAT nebo v uplynulém roce Šmoulové v podání Michala Pospíšila a Jardy
Štěpaníka. O to víc mě mrzí, když pak člověk někde na chodbě nebo v sále
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mezi dětmi zaslechne některé dospělé
účastníky s kritickými slovy, že tahle
soutěž neměla být a raději jiná, nebo
že jejich dítě vyhrálo v dětské tombole balonek a ne autíčko. Vždyť děti
mají rády jakoukoli výhru a neučme
je se hned vztekat nebo vymýšlet že ta
druhá výhra by byla lepší. Je to přece
jen hra jako každá jiná pro potěšení
ne pro vytváření konfliktů. Já osobně
ze své dlouholeté praxe s programy
pro děti na táborech vím, že hry, které
se líbí dětem, se mnohdy nelíbí dospělým, protože jim připadají fádní
nebo stejné. Ale není to tím, že dospělým už je o pár let víc a tu hru
tedy mnohokrát víc hráli nebo viděli.
Vždyť na karnevale jsou stále nové
a nové děti. Ale to jsem se nechal unést
jen náhodně vyslechnutým hovorem.

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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Zpět k dětem. Maminky opět připravily nádherné masky a je radost se dívat
na pestrobarevné kostýmy dětí. Každá soutěž byla oceněna sladkostí a to
pro všechny zapojené masky takže nebylo důležité vyhrát ale zúčastnit se.
I do dětské tomboly se sešlo spoustu hraček, a praktických potřeb pro děti
i předškoláky jako pastelky, bločky nebo reflexní pásky pro bezpečnost na
komunikacích. Krásné dárky vyrobily i někteří šikovní rodiče v podobě
sedacích balonů, sedáků apod. Jako tradičně nechyběly ani sladké výhry
v podobě dětských dortů. Děti si zasoutěžily, zacvičily s Míšou a pí učitelkou
a vydováděly se na parketu. Bylo to příjemně strávené odpoledne a vlastně
i část večera. Myslím že je potřeba poděkovat učitelskému sboru Mateřské
školy a všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci tohoto
dětského karnevalu za věnovaný čas a odvedenou práci. Děkuji a těším se na
příští karneval ☺
Řezníček Jiří

Maškarní bál sportovců

V

pátek 15.3.2013 se konaly v „Paláci kultury a sportu“ šibřinky pro
dospělé, které pořádal „Klub malé kopané“.
Protože se tato akce konala poprvé, měli pořadatelé obavy z návštěvnosti.
Ale nakonec bylo velmi milé, když se na parketě sešlo kolem padesáti masek.
Komise složená z policisty „Huni“, vybírala nejlepší masku a nakonec vybrala
tři, které byly oceněny dárkovým balíčkem.
Bronz získala pirátka Peťa, stříbro získal medvídek Milošek a zlato si odnesla
jeptiška Zdenička.
Celý večer zpívali „Romana a Michal“, při jejichž zpěvu to všichni pořádně
rozjeli.

V místním baru, kde se bezchybně otáčeli „Don Číčo, Don Pedro a Šlapeťák
Jirka“ se podávaly nejen nápoje, ale i teplá večeře.
Po půlnoci se losovala tombola, která byla velmi bohatá, a proto děkujeme
všem, kteří nám přispěli těmito dárky.
Všichni, kdo přišli na šibřinky v masce i bez masky, se dobře bavili, my jim
všem děkujeme za účast a podporu a těšíme se za rok, že zase přijdete.
Pořadatelé!
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Regionální značka MORAVSKÁ BRÁNA
Regionální značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® vznikla a zdárně se plně rozjela v letošním roce díky
významnému finančnímu přispění Olomouckého kraje,
Hranické rozvojové agentury, z.s., MAS Rozvojového partnerství Regionu
Hranicko a MAS Záhoří – Bečva, o.s..
V úvodu roku 2012 proběhl zcela zásadní seminář k zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, kterého se zúčastnilo 40 osob z řad
výrobců, starostů, členů místních akčních skupin a zástupců veřejnosti.
Seminář se uskutečnil prostorách divadelního sálu v areálu Staré střelnice
v Hranicích, kde byly přítomným představeny důležité dokumenty a zásady
jako je soupis vhodných typů výrobků, kritéria pro získání značky, složení
certifikační komise nebo poplatky za užívání značky. O získání certifikátu zde
projevila zájem téměř dvacítka výrobců. Další informační seminář určený
zájemcům o získání značky kvality MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® proběhl 22. 2. 2012 v Obecním domě v Tučíně, kde se účastníci seznámili
s přihláškou, podmínkami a kritérii pro získání značky. Byla představena
certifikační komise, která odpovídala na dotazy přítomných.

Keramické výrobky od Miroslavy Vejmolové z Tučína
Brambory konzumní a sadbové ze Zemědělského družstva Partutovice
Teplické pecáky a svatební koláčky od společnosti Gastpro z Teplic nad Bečvou
V průběhu celého roku jsme propagovali místní certifikované výrobce na
různých místních, krajských i celostátních akcích, z nichž vybíráme jen některé. Bramborový den v Partutovicích, Den s regionem Hranicko, česko-polská spolupráce v Pavlovicích u Přerova, informační centra – propagace
pomocí tištěného letáku, Otvírání zrekonstruovaného parku Sady Čs. legií
v Hranicích, Kampský krajáč (Druhý festival regionálních značek v Praze),
Země živitelka 2012 – České Budějovice.
Druhou výzvu k podávání přihlášek jsme vyhlásili 7. srpna a byla ukončena
27. září 2012. Dne 23. října 2012 certifikační komise udělila dalším třem
výrobcům ochrannou známku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.
Certifikáty pak byly slavnostně předány v rámci Dne kultury, který se konal
v Hranicích, ve dvoraně zámku 27. října 2012 těmto výrobcům:
WELLART, v.o.s. Hranice - Hranický Wellartův chléb a další pečivo
Sochařský ateliér DŘEVOTVOR Ústí – Uměleckořemeslné výrobky ze dřeva
Řeznictví a uzenářství Kubeša Oldřich - Uzenářské a masné výrobky
z Malhotic

První výzva k podávání přihlášek byla vyhlášena od 27. února do 11. března
2012. Celkem se přihlásilo 10 výrobců s 12 výrobky. Certifikací úspěšně prošlo 11 výrobků od 9 výrobců. Neuspěl pouze jeden výrobce - První soukromý
pivovar společenský s.r.o. z Lipníka nad Bečvou, nikoliv však z důvodů nesplnění kritérií pro získání certifikátů, nýbrž z důvodu neschválení překryvu
území dvou značek.
Novou značku, v níž se ukrývá stylizované písmeno M i lomený oblouk
brány, nesou po prvním certifikačním kole tyto produkty:
Mléčné výrobky z Farmy Zdeňka z Poruby
Skaličský med a svíčky z pravého včelího vosku z Včelí farmy Skalička
Košíkářské výrobky z pedigu od Mariána Kolaříka ze Všechovic
100% ovocná a zeleninová šťáva a Křížalky od Eduarda Kozáka z Lučic
Med z Včelího království u zeleného úlu z Hranic
Potštátský chléb z Pekárny Potštát
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 29/2013
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Keramika Miroslava Vejmolová - Tučín
Keramice se věnuji od roku 2001. Formou doplňkového studia jsem vystudovala Střední odborné učiliště umělecko-řemeslné v Praze v oboru umělecký
keramik a absolvovala jsem kurz „keramické práce“ a kurz „lektor keramiky“.
Každoročně se účastním dalšího vzdělávání v oblasti keramiky v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově.
Svou dílnu mám v rodném domě v Tučíně od roku 2002. V dílně pracuji
hlavně o prázdninách, protože keramika je mým koníčkem a relaxací. Můžete
se mnou setkat po celé prázdniny v domečku č. 101 v Tučíně, což je přímo
proti budově Obecního úřadu v Tučíně nebo si domluvit setkání po telefonu.
Keramiku vyrábím pro radost i na prodej, zejména nejrůznější hrnky, kachle,
misky, máslenky, květináče, zvonky, loutky, svícny, obrázky.
Ve vstupní hale budovy Obecního úřadu v Tučíně se můžete podívat na
společné práce obyvatel Tučína v podobě velkých nástěnných keramických
plastik.
Pro zájemce o práci s keramickou hmotou můžu vést kurz keramiky.
Nyní rekonstruuji dům, v němž se nachází dílna a součástí rekonstrukce
je i zvětšení prostoru pro práci s keramikou.

Sportovci malé kopané SK Tučín informují

P

řichází jaro, a i když počasí se stále nechce vzdát zimy, je čas vyrazit na
hřiště a trošku se pohnout. Startuje jarní část Přerovské 1. ligy malé kopané, ve které bojuje i tým SK TUČÍN. Hraje se pro pohyb a radost ze hry. Velkou
odměnou jsou i případní spokojení fanoušci. Tak tedy Vás všechny zveme na
naše utkání a přidáváme následující rozpis zápasů, aby jste si mohli naplánovat
čas na návštěvu hřiště.
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

30.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
4.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.
23.6.

9:30 na hřišti ZIPP Vinary – SK Tučín
10:00 na hřišti SK Tučín – ROT. Kedluben
14:00 na Lokotce / STS. CHV. Brod – SK Tučín
10:15 na Lokotce / FC Travex – SK Tučín
10:00 na hřišti SK Tučín – AC Hrot
9:00 na hřišti RAPID Lýsky – SK Tučín
10:00 na hřišti SK Tučín – SC Gunners
9:15 na hřišti FC Kafky Věžky – SK Tučín
10:00 na hřišti SK Tučín – MASCH
10:00 na hřišti SOKOL Buk – SK Tučín
10:00 na hřišti SK Tučín – IFK Vinary
10:00 na hřišti K.B.F. U Tenisu – SK Tučín
10:00 na hřišti SK Tučín – KOM. Osek

Kontakt na výrobce:
Ing. Miroslava Vejmolová
Lužická 1
796 01 Prostějov
tel.: 775772330
m.vejmolova@seznam.cz

Prodejní místa:
Výrobky si můžete zakoupit po telefonické domluvě na čísle 775 772 330,
v domě č. 101 v Tučíně.
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