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Vážení spoluobčané!
První a druhé čtvrtletí letošního roku to vypadá, že se vyplní rčení některých
šprýmařů. Ti prohlašují: „Pokud nám to červenec a srpen nepokazí, bude letos
slušná zima.“ A zatím to vypadá, že mají pravdu. Nejdříve mrazivé a chladné
počasí, teď na jaře neustále oblačno, déšť se střídá se silnými větry a sluníčko?
Když vyleze, hřeje jen za okny. Tak se podívejme, co se v tomto nevlídném počasí
událo od dubna do poloviny roku v obci.

Z činnosti obce:

• 1.

dubna – je známý všeobecně apríl, tedy čas legrácek, nachytávek
a šprýmů. I to počasí nás nachytalo,a tak, jak jsme dříve chodili po velikonoční pomlázce v krátkém rukávu či v sáčku, letos to bylo na zimní bundy
a čepice. Sněhová pokrývka překvapila, a bylo nutné den před velikonocemi
vyjet se zimní technikou a za stálého sněžení uklidit chodníky od sněhové
nadílky. Sníh ale v žádném případě neodradil skalní koledníky. Je pravdou,
že rok od roku ubývá i těch menších koledníků s pomlázkou a hospodyňka pak neví, kolik vlastně obarvit vajíček. Proto řeší pomlázku sladkostmi,
které vydrží delší dobu. Tentokrát bylo vidět právě ty nejmenší v doprovodu
tatínků a sem tam skupinky starších koledníků.

Den
před velikonocemi
ZPRÁVIČKY
Z TUČÍNA 30/2013
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Větší koledníci



Velikonoční sněhulák

Velikonoce 

• 2.4. se obec zúčastnila předváděcí akce v Pavlovicích u Přerova, kde ﬁrma

předvedla nosič kontejnerů za menší malotraktory. Dojeli jsme i s obecním
traktorem VIVID 400, abychom vyzkoušeli, jestli by tento nosič byl vhodný
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i pro tento typ. Bylo vyzkoušeno a traktor obstál na jedničku. Případné
pořízení je otázkou vypracování projektu a možností získání ﬁnanční podpory na zakoupení. Kontejnery by se daly využít na svoz suti, případně
odpadu ze zahrádek, shnilého ovoce, klestí, stavební suti apod. Ne každý
má totiž možnost odvážet si vše sám na určená místa.
• 3.4. byly zahájeny úpravy volných prostor v č.p. 9 na možnost využití kadeřnictví. V jedné nevyužité místnosti před bývalou knihovnou tak vznikne
zázemí pro poskytování služby kadeřnictví. Úpravy budou provedeny podle
projektu na zřízení bytu ze staré knihovny. Odpady, voda i elektro rozvody
budou nachystány tak, že v případě nezájmu o služby kadeřnictví se prostory
dokončí na byt. Celý projekt schválilo zastupitelstvo na svém zasedání.
• 4.4. uspořádal SDH Tučín školení první pomoci pro své členy i veřejnost.
Pro členy to byla příprava na noční soutěž Radslavská přilba, pro ostatní
zájemce seznámení s možným poskytnutím první pomoci včetně umělého
dýchání.
• 5.4. se nastěhovaly děti společně s knihovnicí do knihovny i se spacími
pytli, aby tak prožily společně akci Noc s Andersenem.
• 6.4. se vydalo družstvo SDH Tučín na soutěž Radslavská přilba. V silné
konkurenci i zahraničních družstev z Polska a Slovenska se omlazené družstvo umístilo na 9. místě.
• 8.4. odjely děti z Mateřské školy Tučín společně se svým pedagogickým
doprovodem na školu v přírodě. Tentokrát se místem pobytu stal Hotel
KAHAN na Horní Bečvě. Děti se vypravily s batůžky vlakem a autobusem,
kufry včetně potřebných herních pomůcek jim odvezlo obecní auto.
• 10.4. byly vyvěšeny na tabule začátku obce cedule “Máme nárok na evropské peníze“. Akce byla celostátní a obec Tučín ji podpořila. Moto: „ Náš stát
nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou“. Více článek
• 12.4. se sešla děvčata a Rodiče s dětmi v knihovně, kde společně vyráběli
velikonoční kraslice.
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• 16.4. začala ﬁrma POR s budováním horské vpusti v areálu koupaliště.

Vpust má zabránit zaplavování parketu a posezení za silných dešťů.
• 19.4. probíhaly dokončovací práce na účelové komunikaci C5 – Zemanka. Tato cesta byla zpevněna živičnou směsí včetně vybudování svodných
příkopů, propustků a mostků ke vstupu na soukromé pozemky. Kolem cesty
byly vysázeny stromy a keře. Celý projekt byl ﬁnancován v rámci Komplexních pozemkových úprav a obec nemusela uvolnit ani korunu ze svého
rozpočtu.
• 18.4. přijeli navštívit a podívat se do naší obce starostové z obcí Zlínského
kraje. Na 40 starostů se projelo Tučolínem s výkladem o historii obce místostarostky Jany Slaměníkové, druhá skupina se seznámila s realizovanými
projekty v obci, o nichž přítomné informoval starosta obce Jiří Řezníček přímo v terénu i na projekci v místnosti obecního úřadu. Jelikož v této době
byl přes obec zvýšený provoz z důvodu objízdné trasy Domaželic, vypomohli
pro zajištění bezpečnosti při přejezdech Tučolína přes hlavní silnici řízením
dopravy členové SDH Jan Čtvrtníček a Tomáš Prudil. S občerstvením vypomohla Maruška Breczková a Alena Dlouhá. Prezentace se vydařila i díky

pěknému počasí.
• 24.4. proběhla v budově obecního úřadu schůze JEDNOTY s informacemi o nových změnách provozu souvisejícími se sloučením Jednoty Hranice
a Jednoty Uherský Brod. Mezi navrhovaným rozšíření nabídky bude i možnost platby kartou a dobíjení kreditu mobilních telefonů.
• 27.4. se vypravili zástupci spolků do Pavlovic u Přerova pro májku, kterou
již tradičně věnovala Obec Pavlovice. Za přispění mladých kluků, Avie od
Přemka Korejze a nakladače Leoše Zdráhala se májku podařilo převést
i postavit.
• 27.4. tentýž den jako stavění máje se vypravila delegace členů SDH Tučín
na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. Poprvé tak hasiči vynesli oﬁciálně i nový
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slavnostní prapor, který byl v loňském roce vysvěcen na hodové mši svaté
u příležitosti 90. let založení SDH v Tučíně.
• 27.4. proběhl v pálenici v Pavlovicích u Přerova slivkošt, soutěž ovocných
pálenek. Celkem bylo přihlášeno 158 vzorků, z toho 50 ks švestkové pálenky,
46 jablkové, 29 ostatních a 33 likérů. Nejlépe chutnala a šampionem roku se
stala pálenka ze švestek pana Jana Čtvrtníčka z Tučína. Blahopřejeme a těšíme se na ochutnávku v Tučíně 
• 1.5. zorganizoval starosta cyklovýlet. Tentokrát se účastníci dohodli na
trase Radslavice, Sušice, Nové Dvory, Týn nad Bečvou, Helfštýn, Lipník nad
Bečvou, Osecký jez, Grymov, Tučín. V 9:00 hodin se sešlo patnáct cyklistů
včetně nejmladších Rádi Pluháčka a Honzíka Stiskálka a vyrazili jsme. Postupně jsme na sebe čekali a dělali pravidelné zastávky nejen pro odpočinek
a úpravu výstroje, ale také abychom se mohli kochat krásou jarní krajiny.
V Týně jsme si dali první občerstvovací zastávku v Restauraci pod hradem,
kde jsme nabrali síly a odvahu na rozhodnutí vystoupat až na hrad. Klobouk
dolů, cíle hradu Helfštýn dosáhli všichni, i senioři, kteří s námi vyrazili. Po
prohlídce hradu a občerstvení na hradě jsme se vydali zpět. Další relaxační
zastávkou byla lanová věž na cyklostezce za Lipníkem. Tu si prolezli nejen
děti, ale i někteří dospělí. U Oseckého jezu jsme udělali společné foto a pak
následoval oběd u Jadranu. Samozřejmě ryby, klobásy nebo zelňačka. Na cestě zpět jsme i poprvé využili novou cyklostezku od grymovského mostu do
Radslavic, která odklání cyklisty z kostkového tankodromu hlavní silnice do
Radslavic. Po příjezdu kolem vodní nádrže v Tučíně jsme dorazili ke Staňovi
do č.p. 15. Nejmladší účastníci dostali od starosty cyklistické lahve a ostatní
účastníci si s chutí dali to zasloužené pivko. Kdo zmeškal výlet teď, může se
přidat v říjnu.

• 4.5. ráno proběhla Tučínem zpráva, že opět nějaký nenechavec nepřejícný

poničil oplocení areálu koupaliště, vnikl do uzamčeného prostoru a pokácel
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májku. Podle stop se jednalo o skupinku tří až čtyř mladíků, kteří odjeli
osobním autem směr Radslavice či Pavlovice. Časem se zas třeba někdo
prořekne a dovíme se, kdo byla ta škodná.
• 6.5. proběhl na obci kontrolní audit hospodaření pracovníky Krajského
úřadu Olomouc. Po prozkoumání dokladů a projektů realizovaných v roce
2012 byl výrok kontroly“ Bez závad a nedostatků“
• 10.5. přijela na obecní úřad další kontrola, tentokrát ze Státního intervenčního fondu (SZIF). Předmětem kontroly bylo čerpání dotací z EU na Centrum volného času ve sklepních prostorách budovy OU a nového vytápění
celé budovy včetně požární zbrojnice. I tato kontrola proběhla bez závad.
• 11.5. proběhl i za velmi nepříznivého počasí již tradiční festival trampské,
folkové, country a bluegrassové hudby Tučínský špekáček 2013. Více článek
• 16.5. se zúčastnil starosta obce slavnostního otevření nově vybudované
cyklostezky Radslavice – Grymovský most. Stezka bezpečně napojuje na cyklostezku Bečva, která vede až do Teplic nad Bečvou.
• 25.5. uspořádali Nadšenci tradiční Kácení máje. Vzhledem k počasí přišlo
velmi málo lidí a je to škoda, neboť z výtěžků jsou podporovány aktivity dětí.
Táboření na koupališti, nákup trampolíny pro děti na koupaliště apod. O to
víc mrzí, že novou trampolínu, kterou Nadšenci v sobotu namontovali a připevnili k zemi šrouby, někdo hned v úterý či středu ukradl. Je to smutné, že
opět z uzamčeného areálu zmizí tak rychle nová věc, a to celkem objemná,
neboť průměr trampolíny byl 1,5 m. A tak, byť minimální, ﬁnance získané
od návštěvníků Kácení někdo vlastně ukradl. Nadšenci to nevzdali a pořídili
trampolínu novou, aby se děti mohly aktivně pobavit. Děkujeme Nadšencům.
• Do areálu koupaliště byly na podnět policie ČR nainstalovány z důvodu
krádeži kamery, které doufáme, odhalí případné další nenechavce.
• 27.5. navštívili naši obec studenti SZŠ v Přerově v doprovodu pedagogického doprovodu pí. Učíkové. Studenti se přijeli podívat v praxi na zrealizované
projekty ÚSES (úseky ekologické stability), na biokoridory a biocentra včetně
protierozních opatření. Více článek Zemědělec a rozvoj venkova.
• 29.5. proběhla v obci Radslavice Valná hromada DSO Mikroregionu Pobečví, jehož členem je i obec Tučín.
• 30.5. zasedalo zastupitelstvo obce Tučín na svém řádném jednání
• 31.5. uspořádala Základní škola v Želatovicích dětský den. Obec Tučín
podpořila tuto akci provozem Tučolína, které povozilo děti i dospělé po obci
Želatovice.
• 1.6. měly děti možnost navštívit dětský den v Tučíně, který uspořádaly
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rodiče dětí společně s SDH Tučín.
Více článek
• 8.6. pořádal Mikroregion Pobečví Hry bez hranic, tentokrát u loňského vítěze v obci Prosenice. Obec
Tučín reprezentovalo družstvo složené z mladších i starších členů. Viz
článek
• 10.6. na požádání starosty obce
vypomohla děvčata z Klubu žen
s vyhrabáním suché trávy z biokoridorů. Za velmi teplého počasí
odvedla děvčata vynikající práci
a i přes prorůstající novou trávu
shrabala seno z obou biokoridorů
do kopek, které následně pracovník
obce naložil a odvezl.
• 10.6. pracovník obce odřezal
prasklý strom agátu na točně, který
hrozil pádem. Druhý prasklý strom

byl uřezán až za pomocí přistavené
plošiny, neboť hrozil pád větví na elektrické vedení.
• 11.6. proběhla VH MAS Moravská
Brána
• 13.6. přijeli zástupci přerovského
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013
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magistrátu, pozemkového úřadu a zhotovitelské ﬁrmy na kolaudaci cesty
C5 (Zemanka)
• 18.6. ve večerních hodinách prověřila silná bouřka doprovázená průtrží
a přívalovým deštěm s kroupami vybudované svodné příkopy i retenční nádrž. Ukázalo se, že tato opatření mají význam a i při tak intenzivních srážkách ochránila obec od naplavenin vody a bláta. Kroupy o velikosti nehtu
sice poničily vysazenou zeleninu i květinovou výzdobu, ale od ostatních škod
byli občané uchráněni.
• 19.6. přijel do obce autobus s dětmi ze základní školy Leština u Zábřehu
na Moravě. Děti se podívaly na naučnou stezku S Tučňákem za poznáním,
projely se po obci Tučolínem a využily areálu koupaliště ke svačině a odpočinku. Po občerstvení pokračovaly směr hrad Helfštýn.

• 20.6. v odpoledních hodinách uspořádala Mateřská škola Tučín Zahradní
slavnost, jako rozloučení se školáky, kteří začnou od nového školního roku
navštěvovat Základní školu Želatovice. Se školkou se rozloučila Sabinka
Korejzová, Adélka Pospíšilová a Lucka Štěpaníková. Večer pak děti strávily
i s noclehem v MŠ.
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• 21.6.

proběhla na Olomouckém kraji tisková konference, na které byla vyhlášena Vesnice Olomouckého kraje roku 2013. Po
loňském triumfu Radslavic
se titul přesunul přes kopec
do Hradčan. Slavnostní
vyhlášení proběhne 26.7.
ve vítězné obci Hradčany.
Blahopřejeme.
• V pátek večer 21.6. se
Mateřská školka
opět přehnala nad Tučínem
bouře s přívalovými dešti.
Půda již byla tak nasycená
vodou, že se začala splavovat a zanesla svodné příkopy, které již hrozily přelitím. Trochu bláta doteklo
kanálem k č.p. 17 ve spodní
části obce. V sobotu ráno
po obhlídce stavu příkopů
a komunikací starosta obce
domluvil se Sborem dobrovolných hasičů Tučín pročištění propustků a vystříkání naplaveného bláta. Na základní pročištění byl
k dispozici bagřík pana Pospíšila, včetně malého sklopného valníku a obecní traktor s vlekem. Bláto bylo odváženo na určené místo k proschnutí.
U propustků kolem Zemanky došlo množstvím a sílou vody k vymletí krajnic nové cesty. U zaneseného svodného příkopu nad Pospíšilovým (směr
k zahrádkám) bylo domluveno vykopání zeminy a naplaveného štěrku bagříkem ﬁrmy POR. U svodného příkopu kolem cesty Zemanka bylo naplavenin více a ve větší hloubce, proto povolal starosta obce větší techniku včetně vozidla TATRA, která odvážela rozbředlé bahno. Současně byl uvolněn
průtok Tučínského potoka mezi hrází a Solařovým a za Jurečkovým, kde
došlo také k částečnému rozlití vody na komunikaci. Musíme konstatovat,
že bez zrealizovaných opatření, která obec provedla v uplynulých letech, by
následky přívalových dešťů byly katastrofální.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013
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• 22. 6. – 23. 6. odjela obecním

Informace z obecního úřadu:

mikrobusem děvčata z tanečního country souboru Divoké růže
do Kroměříže na nové výstaviště
Floria, kde prezentovala společně
s Colorédem své country tance.

Upozornění svozové ﬁrmy SITA
Upozorňujeme občany, že komunální odpad z domácností je nutné odkládat
do popelnic (plastové 120 l nebo 240 l), případně do plechových popelnic.
Není možné brát samostatné pytle, pouze ve výjimečných případech. Pytle
musí být pevné a ne jen lehké igelity, které se pak při nakládání pracovníkům svozové ﬁrmy protrhávají. V případě výskytu a odkládání odpadu do
takovýchto pytlů nebudou vyvezeny. Každý musí mít ke svozu popelovou
nádobu, kterou si může zakoupit na obecním úřadu za výhodnější ceny než
v obchodech.
Nádoby musí být nachystány ke svozu u cesty ne u domu. Do běžného komunálního odpadu nepatří stavební suť a kamení.

• 23.6. v neděli v noci ve 23:50

za intenzivního deště objížděl
starosta společně s panem Pospíšilem Michalem kritická místa
možného ucpání, vylití či vyplavení následkem silných dešťových
srážek. Po pročištění jedné mříže
bylo vidět, že předcházející pročištění příkopů bylo v pravou
chvíli a voda bez problémů odtékala.

•

• 26.6.

podepsal starosta obce
smlouvu o poskytnutí dotace ve
výši 114.000,- Kč na pořízení
nového územního plánu obce Tučín. Olomoucký kraj tímto podpořil obec
Tučín v rámci Programu obnovy venkova
2013. 50 % celkové částky na pořízení hradí
obec Tučín.
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Z důvodu opakovaného nevhodného uložení materiálu do velkoobjemových kontejnerů a tím zbytečného navyšování ceny za likvidaci, budou
příští velkoobjemové kontejnery přistaveny pouze na jedno sběrové místo
do dvora č.p. 9.
Odpady budou odkládány pouze pod dohledem pracovníka obce ve stanovenou dobu.
Bezohlednost některých občanů tak vede k opatřením zamezujícím navyšování poplatků za odpad.

•

Obecní úřad upozorňuje občany, majitele psů na zákaz volného pobíhání
psů a také volného venčení bez vodítka. Vyskytly se případy, kdy volně
venčení psi naháněli zvěř nebo vodní ptactvo na ploše nové nádrže. Upozorňujeme, že v těchto případech, kdy se jedná o extravilán obce, mohou
být psi nahánějící zvěř nebo vodní ptactvo mysliveckou stráží střeleni.
Je také nepříjemné, když na volno venčený pes potká dítě nebo dospělou
osobu, která se psů bojí a může dojít k nepříjemné reakci. Žádáme proto
majitele psů, aby byli ohleduplní a své miláčky venčili pod dohledem
na vodítku.
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Máme nárok na evropské peníze

S

tovky obecních a městských zástupců podepisují výzvu brojící proti omezení toku evropských ﬁnancí do obcí a měst. Pokud dialog s premiérem
a ministry neponese ovoce, jsou organizátoři výzvy připravení uspořádat
demonstraci.
Boj se znevýhodněním obcí a měst se neodehrává pouze na poli rozpočtového určení daní vybraných v rámci našeho státu, města a obce jsou
znevýhodňovány také v případě čerpání evropských dotací.
Pracovní skupina ministra zemědělství jednala koncem února o návrhu
struktury Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Ze zmíněného
jednání vzešel návrh vytěsnit podporu venkova na minimální úroveň stanovenou evropskými předpisy. Toto úsilí o maximální možné omezení toku
evropských prostředků směrem k obcím a městům vedlo k silnému odporu jejich představitelů, který se sjednotil v tzv. Druhé zlínské výzvě založené
Janou Juřenčákovou a jejími kolegy. K této výzvě, která čítá více než tisíc
podporovatelů z řad starostů, místostarostů a zastupitelů českých obcí a měst,
se připojilo také mnoho obcí našeho kraje. Součástí protestů provázejících
Druhou zlínskou výzvu je také vyvěšení informačních tabulí, na které návštěvníci narazí hned při vstupu do obce. Na tabuli, jejíž design si můžete
prohlédnout níže, je vyobrazený symbol hrábí. „Stavíme se za zákaz hrabat
evropské peníze pod sebe, zákaz shrábnout co nejvíce peněz v neprůhledných tocích ministerstev a centrálních orgánů. Chceme peníze co nejjednodušší cestou
rovnou obcím a městům. V neposlední řadě si hrábě umí vzít každý podporovatel Druhé zlínské výzvy na demonstraci do Prahy, jestliže kroky ministerstev
nedoznají změn,“ zní ve vysvětlení výzvy, které předsedá Jana Juřenčáková.
Vyvěšené hrábě znamenají symbol pohotovosti obcí při vyjednávání zástupců Sdružení místních samospráv, Druhé zlínské
výzvy, Spolku pro obnovu venkova a dalších organizací s vládou a ministerstvy o novém nastavení eurofondů pro regiony na
léta 2014 – 2020. Hrábě samotné
vyjadřují odpor vůči hrabivosti
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velkých hráčů, kteří posíleni současným obdobím rozdělování dotací dále
lobbují za maximum prostředků spřízněným subjektům na dalších sedm let.
Hospodářsky slabé venkovské oblasti bojující s vysokou nezaměstnaností
a dalšími problémy se v době krize ještě více vzdalují cílovému evropskému
standardu a nový systém může tento trend ještě prohloubit.
O co starostové žádají vládu a ministerstva nejvíce?
Aby regiony a venkov dostaly z evropských fondů více prostředků než nyní
a aby se maximálně pamatovalo na obce a menší města, které zatím ve
srovnání s velkými subjekty čerpaly velmi málo.

TUČÍNSKÝ ŠPEKÁČEK – 2013

H

udební festival „Tučínský špekáček“ proběhl dne 11. května 2013. Dle
smlouvy o poskytnutí dotace byla akce ﬁnančně podpořena částkou
20.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.
Na základě osobních kontaktů a dobrých vztahů byly s účinkujícími dohodnuty různé honoráře dle počtu účinkujících a dojezdové vzdálenosti. Letošní
ročník byl poznamenán velkou nepřízní počasí. Déšť znepříjemnil i přípravy
areálu a hlavně samotné konání festivalu. Po celý den vytrvale pršelo, což
se projevilo na návštěvnosti festivalu. Přes tuto velkou nepřízeň považujeme
100 platících návštěvníků za velmi uspokojivé.
Opět se osvědčily stojanové ohřívače, které byly zakoupeny v uplynulých
letech. Zvláště letos ve velmi chladném a vlhkém počasí plnily důležitou funkci vyhřívání postavených party stanů. Na propagaci byly vytištěny plakáty
a letáky, které byly distribuovány v městě Přerov, v okolních obcích a Mikroregionu Pobečví, na www stránkách a v regionálním tisku řádkovou inzercí.
Již v pátek dopoledne byly u podia postaveny, jako ochrana před nepříznivým počasím, altány pro diváky zakoupené v roce 2007 a altán pro skupiny
sloužící jako šatna, včetně velkého párty stanu, který bezplatně zapůjčil Mikroregion Pobečví. Do stanů bylo instalované osvětlení. Z důvodu nepřízně
podpořil materiálně zapůjčením velkého stanu a slunečníků (tentokrát proti
dešti) sponzor Pivovar Zubr. Před areálem bylo zajištěno zahrádkáři organizované bezplatné parkování pro motorizované návštěvníky. V areálu byl
za dozoru SDH Tučín zapálen táborák, na kterém si děti opékaly špekáčky,
které obdržely zdarma. Samotnou akci navštívilo cca 50 dětí, které obdržely
zdarma špekáček na opečení, cca 60 mladistvých do 15 let a 100 dospělých
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013
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platících návštěvníků. Cena vstupenky byla stanovena na 80,- Kč. Návštěvnost v letošním roce silně ovlivnila nepřízeň počasí – vydatný trvalý déšť
a silné ochlazení. V průběhu festivalu vystoupily: Skupina Tučéňáci – Tučín
a okolí, Rensi – Přerov, Letokruhy - Přerov, Špunt - Přerov, Stráníci – Český
Jiřetín, Careta – Brno, Old Boys Poutníci – Brno, Domino - Olomouc a Country míza – Vsetín. Taneční skupina z Hlavence se omluvila před konáním
z důvodu onemocnění členů. Každá skupina vystoupila se svým čtyřicetiminutovým programem. Mezi každou skupinou vyplnily proluku na výměnu
kapel svým vystoupením dětská taneční country skupina Divoké růže
z Tučína, dětská taneční skupina Prosének z Prosenic, dospělí Colorédo –
Přerov a kankán. Jednotlivé skupiny byly odměněny keramickými cenami,
honorářem dle dohody upraveným vzhledem k počasí a návštěvnosti a občerstvením od pořadatelů. Celý festival byl ozvučen objednanými zvukaři.
Průběh festivalu doprovázel déšť, ale díky ochotným pořadatelům byl parket
pravidelně před tanečníky setřen stěrkou a tak se uskutečnila téměř všechna vystoupení. Velkým oživením bylo vystoupení legend trampské písničky
Stráníků a vzápětí zakladatelů Poutníků Old boys poutníci.

Po ukončení vystoupení všech
přítomných skupin pokračovala akce country bálem se skupinou Country míza. Po jeho skončení pokračovalo v hraní hudební těleso složené z hudebníků všech účinkujících skupin.
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 podpora Olomouckého kraje byla zveřejňována konferenciérem programu,
na plakátech a letácích. Je vidět, že akce má své místo a dobré jméno v regionální kultuře. Po celou dobu festivalu bylo zajištěno občerstvení včetně
grilovaných a uzených pokrmů nadšenci z Tučína.

Kácení máje
Ač tomu počasí příliš nenasvědčuje, přiblížil se konec května a s ním tradiční Kácení máje v Tučíně.
Tentokrát mohli diváci zhlédnout scénku Tučínské televarieté. Na scéně
se objevila taneční skupina Colorédo se
svým kankánem, následovalo hvězdné
vystoupení Michala Davida a virózou
lehce indisponované Ivety Bartošové. Publikum pobavila i scénka Jiřinky Bohdalové a Karla Šípa. Starší část publika si
zazpívala s Jarmilkou Šulákovou. Mladší generace se zase pohupovala v rytmu
písní Ewy Farné. Příznivci trampského
stylu ocenili vystoupení bratří Nedvědů,
kteří následně s partou trampů pokáceli
májku. Hvězdou večera byl zahraniční
host Gene Simmons z kapely KISS. Mluveným slovem večerem provázela Jiřina
Bohdalová a Vladimír Dvořák.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013

/16

/17

V programu nechybělo ani vystoupení dětí MŠ Tučín s pásmem
básniček a pohádkou o kůzlátkách. Děti ZŠ Želatovice si pod
vedením svých kantorek připravily velmi pěkné pěvecké vystoupení. Zpestřením bylo i vystoupení Korálku, zumby těch nejmenších dětí pod vedením Markétky
Vojtáškové.
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Večer začal taneční zábavou se zpěvačkou Romanou Podmolíkovou, pozdější
déšť ale vše změnil. Pořadatelé – místní Nadšenci věří, že všichni přítomní nelitovali času ani vstupného, které Nadšencům věnovali, neboť výtěžek
z akce bude jako vždy použit pro dobrou věc.
Petra Nováková

Zemědělec a rozvoj venkova

Ž

e tyto dva pojmy spolu souvisí si určitě všichni uvědomujeme. Ale to,
že Rozvoj venkova je zároveň i název vyučovacího předmětu na SŠZe
v Přerově – oboru Agropodnikání, to ještě mnozí neví. V rámci tohoto předmětu je kladen důraz na nové pohledy a postoje k venkovu, jako prioritní
chápe zemědělskou činnost ve vztazích k ochraně a údržbě krajiny.
Venkov nelze totiž chápat jen jak výrobní prostředek zemědělce, ale především i jako prostor pro plnohodnotný život a zemědělce nejen jako výrobce
zdrojů pro potravinářský průmysl, ale i jako tvůrce a hospodáře v krajině.
Žáci v tomto předmětu získávají jiný pohled na význam venkova. Poznávají
i jeho mimoprodukční funkce, snaží se posoudit i potenciál venkova z pohledu agroturistiky.
V rámci osnov jsou zařazeny kapitoly týkající se historie a současnosti českého
venkova, koncepce obnovy a rozvoje krajiny, ÚSES, KPÚ, speciﬁk podnikání
v LFA a kapitoly týkající se programů rozvoje venkova, dotační politiky státu
apod.
Problémem při teoretické výuce je vždy suchý přednes faktů a pro žáky z jejich pohledu tzv. „NUDA v lavicích“. Že to jde i jinak a že jsou ještě lidé ochotní se podělit o své zkušenosti, názory a trochu oživit teoretickou výuku jsme
se přesvědčili při návštěvě obce Tučín – Vesnici ČR roku 2009 v Programu
rozvoje venkova. Pan starosta nás po celém katastru obce provezl Tučolínem
– místním vláčkem. Mohli jsme se přesvědčit, že provedené KPÚ v obci respektovaly nejen zájmy místních zemědělců, ale přihlíželo se zde i k environmentálním požadavkům na obnovu a údržbu krajiny. Rozsáhlá protierozní
opatření nás mnohé mohly inspirovat v naší budoucí činnosti zemědělce výrobce, ale zároveň i ochránce a tvůrce krajiny.
Tímto bych chtěla poděkovat zvláště panu starostovi obce Tučín Jiřímu Řezníčkovi za jeho čas a ochotu a všem obyvatelům obce za citlivý a příkladný
přístup ke krajině, kterou chtějí zvelebit a chránit i pro své potomky.
Ing. Hana Učíková
odborný učitel SŠZe Přerov
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013
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Škola v přírodě 2013

Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví

R

ok uplynul jako voda a my jsme se vydali opět na školu v přírodě. Letošní
počasí bylo nevyzpytatelné a tak jsme hodně váhali, jestli je duben v Beskydech ten nejlepší nápad. Nenechali jsme se odradit a nakonec se ukázalo,
že to bylo dobré rozhodnutí….
V Přerově na vlakovém nádraží jsme převzaly děti od rodičů a naše velké
cestování mohlo začít. Děti byly nadšené z cesty vlakem, přestože jsme 3x
přesedali. Když jsme dorazili na Horní Bečvu, tak se před námi rozprostřela
nádherná, sluncem zalitá, zasněžená krajina.
Celý týden jsme měli o zábavu postaráno – každý den jsme si hráli na sněhu, bobovali a řádili v bazéně. Chodili jsme pozorovat ovečky, hledali poklad
ve sněhu…Když jsme náhodou měli volnou chvilku, tak si děti kreslily,
malovali jsme na trička nebo si jen tak hráli. Také jsme byli v Rožnově pod
Radhoštěm na výletě, kde si děti koupily dárky pro rodiče. Poslední večer
byla diskotéka, kde jsme si pěkně zasoutěžili.
Shodly jsme se na tom, že tato škola v přírodě byla nejlepší, ale také nejnáročnější ze všech, kde jsme kdy byli…
Už se těšíme na příště!

J

iž po sedmé se sešla soutěžní družstva při „Hrách bez hranic“, které se konaly 8.6.2013 v nově vybudovaném sportovním areálu v Prosenicích. Na
pomyslnou startovní čáru se postavilo 14 družstev, která mezi sebou soutěžila
v osmi disciplínách.
Po příjezdu a registraci jsme rozdělali oheň a vše připravili k první soutěži,
což bylo vaření moravské kyselice.
Tato soutěž byla samostatně vyhodnocena, proto jsme soutěžili podle časového harmonogramu v dalších hrách jako bylo ošetření raněného, převážení
řepy, kop na branku, hasičský útok, vědomostní soutěž nebo přenášení vody.
Ale největší atrakcí pro diváky byla hra na rybníčku, kdy družstvo muselo
najít klíč od loďky v malém bazénku, loďku odemknout a přepádlovat tam
i zpět a loďku opět zamknout. Celá tato hra byla vyčerpávající pro soutěžící,
protože k rybníčku museli doběhnout asi 1km a po soutěži opět běžet na
stanoviště.

Zápis dětí na rok 2013/2014
Dne 16. 4. 2013 proběhl zápis do Mateřské školy Tučín.
Dostavilo se 9 dětí s rodiči a všechny děti byly přijaty.
V současné době navštěvuje Mateřskou školu Tučín 22 dětí – 17 dětí z Tučína,
4 děti z Přerova, 1 dítě ze Želatovic.
Eva Vysloužilová
Zástupce statutárního orgánu
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Klub šipek Tučňáci

M

Sobotní den byl slunečný a všichni soutěžící byli podpořeni návštěvníky
místními i z okolí. Občerstvení bylo velmi bohaté jak z udírny, tak z grilu
a k tanci i poslechu hrál celý den DJ Mádr.
Přestávku, kterou organizátoři potřebovali ke zpracování výsledků, vyplnili
žáci místní základní a mateřské školy tanečním vystoupením, které bylo velmi působivé a za něž sklidili od diváků obrovský potlesk.
Asi ve 12 hod. byly hodnoceny polévky, a každé družstvo mělo v porotě svého
komisaře, který ochutnával a hodnotil tu nej. Komisařem našeho družstva
byla paní Alena Dlouhá, která si pochutnala na všech vzorcích polévek a bylo
opravdu těžké zvolit vítěze.
V odpoledních hodinách bylo vše sečteno a vyhodnoceno, a tak po nastoupení soutěžních družstev, vyhlášení a předání cen byly letošní hry ukončeny. Obec Tučín, kterou reprezentovali Z.Novák, J. Sehnalík st., Š. Breczko,
R. Zdráhalová, J. Přikryl, O. Prudil, R. Šulák a M. Breczková se umístila na
krásném třetím místě. Všem soutěžícím i fanouškům děkuji
Za kulturní a sportovní komisi
M. Breczková
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ístnímu klubu hráčů šipek s názvem TUČŇÁCI TUČÍN, který má za
sebou úspěšný ligový ročník 2012-2013 se po dobrých výkonech podařilo postoupit do 1. ligy Olomouckého kraje oblasti Přerovsko. Na tomto
úspěchu se jmenovitě podíleli: Florian Petr, Solař Jiří, Šuly David, Kocián Vít,
Raška Vladimír a v nemalé
míře i náš hostinský p. Daďa
Stanislav za podporu a výborné zázemí v Hostinci u Rybníčka. Velké poděkování také
patří našim sponzorům za
jejich podporu našeho klubu.
Sponzory jsou: PIMO-Pospíšil Petr, STOLAŘSTVÍ-Barbořík Jaroslav, p. Smékal Josef
a synové, PRACOVNÍ ODĚVY-Voženílek Tomáš, POR-Pospíšil Michal a Obec Tučín. Na závěr stojí za malé připomenutí i fakt, že
náš klub vznikl 1.8.1999, takže příští rok v létě oslavíme patnáctileté výročí
vzniku klubu.
za klub
TUČŇÁCI TUČÍN
Martin Lukáš

KLUB ŽEN

J

iž od roku 2007 pořádá Klub žen v Tučíně vždy na jaře „Besedu o čajích,
koření, kořenících směsí a mlsků“. Letos se beseda uskutečnila v pátek
12. dubna 2013 na Obecním úřadě v Tučíně za účasti nejen členek Klubu žen,
ale na besedu zavítali i ženy z Tučína a přespolní zájemci. Besedou provázela paní Hana Novotná z Přerova, která jako vždy dokázala poutavě hovořit
o všech předváděných sypaných čajích, o jejich správné přípravě a využití.
Beseda probíhala v příjemné atmosféře s ochutnávkou přírodního bílého
čaje (vázaného) s názvem „východ slunce“. Po čajích následovalo koření a kořenící směsi. Paní Hanka Novotná ochotně poradila, jak správně používat při
vaření koření a kořenící směsi a někdy přidala i recept. Zde je jeden z nich:
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 30/2013
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Voňavá pánvička
Suroviny:
plátky slaniny (7 - 10 plátečků)
masíčko v marinádě (asi 4-6 kusů)
cibule jemně nakrájená (alespoň 3 větší kusy)
horká tekutina na podlití (vývar, nebo odvar z červeného
přírodního rooibosu)
Možné obměny: na závěr je možno „doladit
- smetánkou (sladkou či zakysanou)
rajský protlak
žampiony (1 plechovka)
plechovka fazolí (když je málo masa a víc jedlíků)
pytlík zmrazené zeleniny nebo sklenka leča
jen zahustit trochou solamylu (je lehčí)
VOLTE VŽDY JEN JEDNU MOŽNOST !
Příprava:
Podmínkou pro tento způsob přípravy je pánev nebo kastrol, který se dá přikrýt pokličkou! Vhodnou nádobu rozehřejeme a rozpálené dno vyložíme slaninkou. Stáhneme plamen a necháme ze slaniny vypustit tuk. Vysmaženou
slaninku vytáhneme z pánve (a sníme dřív, než se seběhnou strávníci) Na
vysmaženém tuku orestujeme marinované masíčko - až k hnědé kůrce. Maso
přeložíme na talíř a do pánve vsypeme cibulku (pustí šťávu, která vyčistí pánev od výpečků). Cibuli podlijme a necháme chvíli rozdusit. Až je cibulka
měkká, vložíme zpět masíčko, podlijeme a necháme dodusit do měkka. Až
je masíčko měkké, přendáme je na talíř a držíme v teple. Šťávičku doladíme
jakýmkoliv vhodným způsobem (vynikající je kombinace koření svíčková
a smetánka, či koření „Angula“ a rajský protlak.
Příloha: může být knedlík, těstoviny, brambory, rýže či nočky - je to na Vás…

čím tyto vesnice žijí a jak se snaží zachovat ve svých muzeích pro další generace, jak se dříve žilo a co všechno lidé v dřívějších dobách dokázali vytvořit.
Byly promítány fotograﬁe z vesnice Řepice, která získala 1. místo v soutěži
o vesnici roku ČR v roce 2012 a může se pochlubit bylinkovou zahrádkou
a domečkem pro hmyz.
V Chánovicích z Plzeňského kraje najdete řemeslné potřeby, hračky. Jeden
soukromník zde začal sbírat staré věci, které lidé vyhazovali. Součástí sbírky
je i zubařské křeslo. Řemeslné potřeby jsou zde rozmístěny podle oborů. Aby
vznikla tato sbírka, někdo musí být pro tuto věc zapálený.
Z vesnice Komňa (Vesnice roku ČR 2011, Zlínský kraj) byly na fotograﬁích
ukázky drhnutí peří, lidé se zde mohou podívat do dvou muzeí.
V Košticích je malé muzeum řemesel - např. jak se dělají struhadla a ukázka
dětí, jak se dříve učily.
Historii ve fotograﬁích můžeme shlédnout v malém muzeu v Nové Vsi.
Muzeum pro pány, což je muzeum zemědělské techniky, najdeme ve Studenci. Dýchá zde atmosféra života, jak se dříve žilo.
Naopak Tvarožná Lhota se může pochlubit výletním areálem a prodejničkou
sýrů a je zde také zoo koutek a ukázka dřevin - klackem lze zjistit, jak zní dřevo. Starosta obce pan Jiří Řezníček byl ve Tvarožné Lhotě pasován „držitelem
oskerušových tradic“ (oskeruše je dost velký strom).
Ve vesnici Uhelná je muzeum vytvořeno přímo ve škole na chodbách a v místnostech je navíc to, co lidé přinesli. Ve srubu jsou ukázky, jak se dříve žilo
a mohou se zde pravidelně scházet senioři. Ve Žlutavě jsou na prostranství
venku v muzeu umístěny stroje a uvnitř hodiny, keramika, kachlová kamna.
I v Tučíně bychom chtěli něco podobného vytvořit - třeba bylinkovou zahrádku nebo dát dohromady staré věci - hodiny, keramiku, různé zemědělské nářadí, které se již v dnešní době nepoužívá. Možná máte doma na půdě
nějakou takovou cennost.
Marie Staňková za Klub žen

Tento způsob přípravy není nijak náročný ani na čas ani co do složitosti - jde
jen o organizaci práce.
Dobrou chuť!
Besedu předcházela projekce fotograﬁí z muzeí a promítání ﬁlmu ze soutěže „Vesnice roku Evropy“ starostou obce panem Jiřím Řezníčkem, kde obec
Tučín získala evropskou cenu obnovy Evropy a titul „Vícemistr Evropy“.
Promítané fotograﬁe byly pořízeny z vesnic, které se zúčastnily soutěže o Vesnici roku České republiky v letech 2011 a 2012. Fotograﬁe dokumentovaly,
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Nález skleněného keltského náramku

N

a katastru obce Tučín bylo během badatelské činnosti vůbec poprvé
prokázáno keltské osídlení, které se vázalo k vodnímu toku. Keltští obyvatelé osídlili údolí Tučínského potoka ve 2. století př.n.l. Keltové se vyznačovali znalostí nejrůznějších výrobních technologií. Byli to právě oni, kteří
přinesli do našich zemí mimo jiné znalost vytáčení keramiky na hrnčířském
kruhu. Jsou rovněž spojeni s dokonalým zpracováním železa, Keltové vynikali rovněž ve šperkařství. Ve specializovaných dílnách vznikaly druhy ozdob,
které byly vyráběny z různých surovin. Značná část byla odlévána z bronzu,
další zhotovována z přírodních surovin, jakými byl například jantar či sapropelit lidově „švartna“ (sediment organického původu hnědé až černé barvy).
V neposlední řadě se keltští řemeslníci věnovali produkci skleněných šperků.
Právě v období trvání keltské kultury vzniká vedle již dříve známých skleněných korálků zcela nový fenomén, který představoval skleněný náramek.
Výrobní technologie náramků je zcela originální a bývá přisuzována samotným Keltům. Spočívala v roztáčení skloviny na kovové tyči. Zabarvení
náramků je pestré. Potvrdilo se, že barevné odstíny skla byly výsledkem
působení oxidů kobaltu, mědi a železa (tmavě až kobaltově modrá barva),
manganu (ﬁalová barva), antimonu
nebo manganu (bezbarvé sklo).
Zlomek náramku z Tučína má následující rozměry. Dochovaná délka
2 cm, síla 1,9 cm a tloušťka 0,4 cm. Byl
vyroben z kobaltově modrého skla.
Náležel původně perličkovanému náramku se čtyřmi žebry, přičemž středová žebra jsou rozdělena přesekáváním do perličkovaných pásů. Výskyt
tohoto typu náramku je na moravských lokalitách s dokladem laténského osídlení poměrně běžný. Jejich
početný výskyt byl v posledních letech doložen na lokalitě Němčice na
Hané. Z této lokality pochází soubor
skleněných náramků, který je nejen
největší z území České republiky, ale
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v současné době svým počtem přes 500 zlomků představuje druhý největší v Evropě. Z území přerovského regionu lze nejbližší analogii
k exempláři z Tučína uvést příklad zlomku
skleněného náramku stejného typu z laténského sídliště situovaného v jihozápadním ústí
Moravské brány v poloze „Malé Předmostí“ na katastru Předmostí u Přerova
a dále také z lokality „Ostrov“ na katastru obce Polkovice.
Skleněné náramky byly ve své době velmi oblíbené. Jméno keltské ženy, jejíž
ruku zdobil náramek zbarvený do nádherně kobaltové modře se již nedozvíme. Nález je tak němým svědkem své doby. Zlomek skleněného náramku
představuje drobný, leč velmi cenný doklad užívání tohoto typu kruhového
šperku v údolí Tučínského potoka před více než dvěma tisíci lety a zároveň je
ukázkou znalostí výrobních technologií keltského obyvatelstva na Moravě.
Kateřina Dlouhá, Zdeněk Schenk

Okrskové kolo Prosenice 11. května 2013

V

sobotu 11.5.2013 dopoledne uvítalo na fotbalovém hřišti v Prosenicích
12 mužských, 2 ženská a 1 dorostenecké družstvo, jež se účastnili okrskového kola v hasičském sportu pro okrsky Pavlovice a Prosenice. Soutěž
po celou dobu konání provázela značná nepřízeň počasí, proto se pořadatelé
rozhodli odjet soutěž pouze na 1 požární útok, a v rámci bezpečnosti ze závodu na 100 metrů s překážkami odstranit mokrou a kluzkou kladinu.
V samotné soutěži se celkově nejlépe dařilo mužům z Radslavic, kteří po celkovém součtu časů 110,42 sekund zvítězili před celkově druhými Sobíškami
a na třetím místě skončil dorost z Radslavic. Co se týká našeho okrsku, pořadí
muži bylo následující 1. Radslavice 82,83s, 2. Tučín 95,30s 3. Sušice 13,20s.
Pořadí ženy 1. Tučín 98,84s 2. Hradčany 13,38s.
V běhu na 100m překážek mužů skončil nejlépe Zdráhal David z Radslavic
v čase 19,30s, a na 5. místě se umístil náš borec z Tučína Jan Simon v čase
20,91s.
V běhu na 100m překážek žen skončila nejlépe Jarmila Svozílková z Radslavic
v čase 20,50s. Na 2. místě se umístila naše závodnice z Tučína Kateřina Bubeníková v čase 22,00s a 3. místo patřilo také naší závodnici Magdě Pumprlové
v čase 23,10s.
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Hasičská pouť sv. Hostýn 27. dubna 2013

S

Dětský den

T

bor dobrovolných hasičů Tučín
u příležitosti svátku sv. Floriána se účastnil 27. dubna 2013 20té
hasičské pouti na sv. Hostýnu. Zúčastnili jsme se průvodu a mše sv.
i s naším praporem SDH Tučín.
Role praporečníka se zhostil velitel Petr Štěpaník. Proběhlo focení
účastníků na schodech před bazilikou.

ak jako každý rok i letos proběhl u nás v Tučíně Dětský den.
Tentokrát jsme cestovali „ Letem světem po Africe“.
Děti si zde mohly vyzkoušet lezení po laně, pštrosí běh, hod kroužkem na
sloní chobot, hledání a poznávání zvířátek, jízdu na zebře. Dále děti skládaly puzzle se zvířátky, házely tenisové míčky na žirafu, nosily na hlavě ovoce
v košíku a malovaly křídami na chodník různá zvířátka.
Nechyběla ani projížďka našim Tučolínem a malování na obličej.
Dále jsme mohli vidět ukázku zásahu profesionálních hasičů z Radslavic
u dopravní nehody – vyprošťování zraněné osoby.
Trošku nám parket smyl krátký déšť, ale to již nikomu nevadilo, neboť se
všichni mohli ukrýt pod stan Mikroregionu Pobečví, a v klidu si vychutnat
pečené selátko od hasičů. Celý den byl příjemný a i přes hrozící mračna
a nepříznivé předpovědi počasí se vydařil. Za příjemně strávené odpoledne
patří velké poděkování všem organizátorům, pro které byly největší a jedinou odměnou spokojené tváře sedmi desítek přítomných dětí.
O závěrečné veselí se postarala tučínská zpěvačka Romana.
Pavla Štěpaníková

Na závěr je třeba poděkovat také
všem ostatním účastníkům za vytvoření milé atmosféry, která nás
provázela po celou dobu.
Velitel SDH Štěpaník
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v areálu vyzkoušet. A také
že si je Růžičky vyzkoušely. Čekala je ovšem i práce
v podobě vystoupení pro
přítomné návštěvníky. Pod
vedením Jany Klvaňové zatančila děvčata nejprve společně s Vaškem Zvoníkem
v barevných riﬂích a tričkách tance Line dance mix.
Následovalo rychlé převlečení do zelených a oranžových sukýnek, v kterých
děvčata zatančila tanec Zuzana a s dospělými členy
Coloréda Přerov společný
tanec Country kytka. Pak už
byla pro děvčata jen zábava,
kterou řádně využila zvláště
při vodní bitvě. V sobotu
holky navštívily i vystoupení
pohádkové Majdy. V neděli
opět odjez z Tučína do Kroměříže. Vystoupení se opakovalo tentokrát na jevišti. Velká průtrž mračen, která se přehnala nad výstavištěm, znemožnila jen poslední vystoupení Coloréda s tancem Reckless,
ale Růžičky se mohly alespoň zúčastnit vystoupení Michala Nesvadby. Déšť
utichl a opět se rozjely hry a atrakce. U velkého množství stánků si děvčata nakoupila sladkosti, ale také kytičky pro maminky. Oba dny si Divoké
růže užily jak perfektním vystoupením, tak také zábavou a hrami. A tak
to má být zvláště, když už byly prázdniny za dveřmi. Děkuji vedoucí
Janě Klvaňové a Vaškovi Zvoníkovi za čas, který věnuje Divokým růžím
z Tučína.

Divoké růže z Tučína na Florii

V

sobotu 22.6. odvezl starosta
obecním autem Divoké růže do
Kroměříže na nové výstaviště Floria,
kde se zúčastnily akce Floria prázdniny. Celé výstaviště bylo připraveno poskytnout dětem i dospělým návštěvníkům nejen možnost vyzkoušení různých atrakcí, ale také shlédnout spoustu stánků s květinami,
slané, sladké, dřevěné i keramické výrobky a hračky včetně koření a mastiček. Střelbu z luku, foukání šipek na
terč, vodní bitvu, chození na pérových nohách, prolézání lan, ale také
zábavné a logické hry si mohli všichni

Řezníček Jiří
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OMLUVA

Sbor dobrovolných hasi�� Tu�ín

Omlouváme se za vynechání jména aktérů Tří králové sbírky 2013.
V minulém čísle zpráviček chybělo jméno Veroniky Matějíčkové.

ve spolupráci s Obcí Tu�ín
si Vás ob�any, rodáky, p�íbuzné, p�átele a
ostatní dovolují pozvat na

Děkujeme za pochopení.

SDH Tu�ín

Hodové slavnosti v Tu�ín�

Poděkování:

POZVÁNKA
Hodové slavnosti – Tu�ín

Přišlo prostřednictvím webové stránky:
Dobrý den, rádi bychom touto cestou pochválili organizaci a program Dětského dne. Všichni jsme byli velmi spokojení, děti přímo nadšené celým bohatým
programem (zajímavá trasa s úkoly, poníci, Tučolíno, písničky...) i dárky
a pamlsky obdrženými na trati i v cíli. Moc chválíme a děkujeme všem, kteří
se na organizaci podíleli. Jankujovi a Kučerovi z Přerova.
Starosta obce děkuje členkám Klubu žen Floriánové Jarmile, Stiskálkové
Marii, Ondruškové Marii, Skalové Marii a Kučerkové Libě za pomoc s vyhrabání suché trávy z biokoridorů.
Starosta obce děkuje družstvu, které soutěžilo na Hrách bez hranic MR
Pobečví v Prosenicích za vzornou reprezentaci obce.

27. – 28. �ervence 2013

Všem sponzor�m d�kujeme za zachování p�ízn�,
podporu lidové tradice a poskytnutých dar� do
tomboly.

Obec Tu�ín
Vesnice roku 2009

Sobota 27.7.2013

Ned�le 28.7.2013

14:30 - Hodové sportovní klání na h�išti

7:00

-

Vyhrávání Ani�kám a sponzor�m

Petanque

10:00
-

- hudební budí�ek:

Fotbal svobodné ženy x muži nad 40 let
(sraz aktér� ve 14:15 hod)
Pro aktéry ob�erstvení zdarma

17:00 - 22:00 - posezení na koupališti u p�nivého
moku �i volné dodržování pitného
režimu

Hodový pr�vod na mši od obecního ú�adu
pro všechny zájemce

10:15 - Slavnostní mše svatá u kapli�ky
15:00 – 17:00 Projíž�ky Tu�olínem
17:00 - Hodová veselice Na Rybní�ku
K tanci a poslechu hraje:
MINI MAX - Hranice

K tanci i poslechu hraje a zpívá :

Festival „Tučínský špekáček 2013“ spoluﬁnancoval Olomoucký kraj příspěvkem z Programu kulturních aktivit ve výši 20.000,- Kč

„ROMANA“

Ob�erstvení zajišt�no na všech akcích.

Pořízení „Radiostanice do požárního vozidla SDH Tučín včetně dvou ručních vysílaček“ spoluﬁnancoval Olomoucký kraj příspěvkem na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek
sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 12.000,- Kč
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Po celé dva dny budou Na Rybní�ku pou�ové atrakce
koloto�e, houpa�ky, st�elnice
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Sečení hráze obecní technikou

Retenční nádrž místo Plaviska

Cesta C5
- Zemanka se svodnými příkopy

Pohled na zastavení naučné stezky a kříž od hráze
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