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Vážení spoluobčané!
Dostávají se vám do rukou zprávičky z Tučína, ve kterých se ohlédneme za uplynulým druhým pololetím roku 2013, ale z časových a úsporných důvodů také
za prvním čtvrtletí roku 2014.

Z činnosti obce:

• 1.7.2013 byla zahájena oprava odstranění vlhkosti v Mateřské škole Tučín. Vlhkost začala vzlínat do stěn ve vnitřních prostorách po zborcení jímky
a starého odpadového potrubí. Při této opravě byla provedena i výměna části
starého ústředního topení v herně.

• 5.7. se uskutečnil turnaj v malé kopané o cenu starosty obce. Z důvodu
nepříznivého počasí nakonec rozhodovaly pokutové kopy.
• 5.- 6.7. byla na budově obecního
úřadu vyvěšena moravská vlajka na
oslavu svátku příchodu slovanských věrozvěstů – bratří ze Soluně, svatých
Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu. Zásluhou byzantské misie vedené oběma bratry se Morava stala kolébkou slovanské knižní vzdělanosti.
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Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy. Moravská vlajka se skládá ze dvou stejně širokých vodorovných pruhů: vrchní je
žlutý, spodní je červený. Doprostřed listu je vkládán zlepšený zemský znak
z roku 1462. V modrém gotickém trojhranném štítu je symetricky rozkřídlená, žluto-červeně šachovaná, heraldicky vpravo hledící orlice se žlutou královskou třícípou korunkou, žlutou zbrojí (zobák a pařáty) a s červeným jazykem.
Oko orlice je bílé. Obrys štítu a figury je zvýrazněn černou konturou. Během
20. století začali moravští vlastenci na moravskou vlajku, z důvodu odlišení
od jiných podobných vlajek, vkládat moravský zemský znak. Tato varianta si
dnes pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu
po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské
zemské vlajky současnosti. Protože neexistuje moravský zákonodárný orgán,
který by vzhled a užívání moravské vlajky se znakem závazně kodifikoval, je
možno při různých slavnostních příležitostech stále uvidět, vedle uznávané
podoby moravské vlajky, i původní jednoduché žluto-červené bikolóry.
• 8.7. provedl starosta obce kontrolu katastru po přívalových deštích. Operativně bylo ihned zajištěno odstranění naplaveného bláta ze svodných příkopů
a následně byly nahlášeny škody na krajnicích, asfaltové cestě a zatravnění.
Vybagrování a odvoz naplavené zeminy stálo 30.000,- Kč. Opravy vyplavených krajnic, asfaltu a zatravnění byly hrazeny ze Státního pozemkového
úřadu.
• 8.7. zasedalo zastupitelstvo obce
• 10.7. bylo vydáno stavební povolení na výstavbu cyklostezky Tučín – Želatovice. Realizaci již nyní brání zajištění finančních prostředků z dotací.
• 12.7. byla otevřena nově zrekonstruovaná prodejna COOP v Tučíně. K rekonstrukci a ke změně systému prodeje došlo po sloučení Jednoty Hranice
a Jednoty Uherský Ostroh.
Prodejní doba: Po
Út
St
Čt
Pá
So

7 – 11:30
7 – 11:30
7 – 11:30
7 – 11:30
7 – 11:30
7 – 10

13:30 – 16:30
13:30 – 16:30
13:30 – 16:30
13:30 – 16:30

• 24.7. proběhlo veřejné projednání Územního plánu Tučín s dotčenými
orgány na MěÚ v Přerově
• 26.7. se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Vesnice Olomouckého roku 2013
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ve vítězné obci Hradčany. Slavnostního předání se účastnil i starosta obce
Tučín Jiří Řezníček jako zástupce jednoho z vyhlašovatelů soutěže Spolku
pro obnovu venkova ČR. Občanům a obci Hradčany blahopřejeme.
• 26.-28.7. v těchto dnech probíhaly v obci tradiční hodové slavnosti obce
Tučín.
• 3.8. uspořádala Sešlost obecních nadšenců táboření dětí na koupališti. Více
článek.
• 4.8. došlo k dopravní nehodě před obecním úřadem mezi osobním automobilem a motorkářem. Nehoda se obešla bez vážných zranění.
• 8.8. bylo vyhlášeno cvičení pro jednotku SDH Tučín. Úkolem cvičení
bylo prověřit schopnost výjezdu k nečekané události a zároveň pročištění odtoku“ požeráku“ retenční nádrže. Při cvičení proběhlo za pomocí čerpadla

zalévání vysazených stromků v okolí
nádrže.
• 9.8. v dopoledních hodinách provedly pracovnice Mateřské školy za
pomocí brigádnice úklid MŠ po rekonstrukci topení a malování. Herna
dostala i nový koberec.
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• 9.8. v odpoledních hodinách sbíraly Eva Vysloužilová a Iva Pospíšilová
s pomocí pana Tomáše Králíka, který poskytl i auto na odvoz, starý papír
po obci.
• 17.-18.8. jezdilo Tučolíno na hodových slavnostech v obci Soběchleby.
O týden později v Beňově.
• 30.-31.8. prezentoval starosta obce Jiří Řezníček na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích přednáškou realizace pozemkových úprav v k.ú. Tučín.
• 4.9. podpořila obec Tučín bezplatnou jízdou Tučolína XI. ročník „Klubíčka
přátelství“, které pořádají Sociální služby města Kozlovice a Fotbalový klub
Kozlovice. Akce je pořádána pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení. Za podporu obdržela obec písemné poděkování od
organizátorů.
• 7.9. se kolem retenční nádrže v Tučíně nazývané také Moravské Gabčíkovo,
sjeli hasičské sbory z okolních obcí na hasičskou soutěž pořádanou Sborem
dobrovolných hasičů Tučín.
• 11.9. zasedalo zastupitelstvo obce Tučín. Na jednání schválilo i firmu, která
vyhrála výběrové řízení na realizaci zhotovení prodloužení kanalizace části
obce od Dudového po retenční nádrž. Byla vybrána firma SKD Lipník nad
Bečvou.
• 16.9. provedli pracovníci krajského úřadu odboru kontroly audit hospodaření na obecním úřadě. Výsledek kontroly byl bez závad.
• 5.10. vyjeli příznivci kol a cyklistiky na Cyklovýlet s Tučňáky po Mikroregionu Pobečví. Více článek.
• 8.10. navštívily naučnou stezku „S Tučňákem za poznáním“ děti z mateřské
školy Sluníčko Přerov. Velkou radost udělala dětem jízda Tučolínem.
• 11.10. byla slavnostně vyhlášena Vesnicí roku 2013 ČR obec Jeseník nad
Odrou. Blahopřejeme.
• Ve dnech 16.-17.10. pobývaly v obci děti ze ZŠ Želatovská Přerov. Jejich
adaptační pobyt byl zpříjemněný vycházkami po naučné stezce, jízdou Tučolínem a hrami na hřišti. Žáci měli zajištěnu stravu na obecním úřadě.
• 18.10. uspořádala dívčí část SDH Tučín za pomocí kluků nocování pro děti
v budově obecního úřadu.
• 19.10. uspořádal Jaroslav Štěpaník společně se skupinou Tučéňáci historicky 1. Vinobraní v obci Tučín. V paláci kultury v Tučíně přišli zájemci
ochutnat domácí víno dovezené z jižní Moravy z oblasti Prušánky – Nechory.
K ochutnávce byl i dobrý burčák. O dobrou náladu se postarala hudební
skupina Jen tak II a Tučéňáci.
• 25.-26.10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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VÝSLEDKY VOLEB DO PS PARLAMENTU ČR V OBCI TUČÍN
konaných ve dnech 25. - 26. října 2013
Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

363
246
244
2

100%
67,77%
99,19%
0,81%

71
51
34
20
20
16
13
7
4
2
2
2
2

29%
21%
13.9%
8%
8%
6.5%
5.3%

Počty hlasů pro jednotlivé strany:
ANO 2011
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
ODS
TOP 09
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Strana soukromníků ČR
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana zelených

• 26.10. uspořádal Brooming ranch Hubertovu jízdu pro děti. Viz článek.
• 6.11. zasedalo zastupitelstvo obce Tučín
• 8.11. otevřela Kamila Suchánková v části prostoru staré knihovny kadeřnictví. Nová služba nabízí vodové natáčení, trvalé natáčení, barvení, melírování, stříhání pánské, dámské, dětské a společenské účesy. Imobilní občany
je možné osobně navštívit.
Kontakt: 737 537 135 nebo kadernictvikaka@seznam.cz
• 9.-10.11. uspořádal Klub žen výstavu fotografií, které byly přihlášeny do
soutěže „Moje obec“.
• 23.11. se setkali senioři z Tučína společně s oslavenci na již tradičním
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setkání seniorů. Zástupci obce popřáli jubilantům a předali drobný
dárek a společně se všichni pobavili
s hudebním doprovodem FORTE
2007.
Své babičky a dědečky přišly pozdravit i děti z MŠ Tučín a ZŠ Želatovice pásmem básniček, písniček, hrou
na hudební nástroje a malým tanečkem.
• 24.11. přivítal starosta obce společně s místostarostkou nové občánky do
obce. Vítání občánků se zúčastnily i děti z MŠ Tučín, které hezkými básničkami přivítaly své budoucí kamarády.
Přivítaní byli: Jakub Grác, Gabriela
Korejzová a Vojtěch Bubeník. V uvítacím ceremoniálu přednesla báseň
Milady Jandouškové – Domov, Anička Lukášová.
• 28.11. měli občané možnost přispět
na onkologické léčení dětí zakou-
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pením Vánoční hvězdy. Akci zajišťuje v rámci celostátní sbírky paní Alena
Dlouhá.
• 30.11.-1.12. uspořádal Dámský klub výstavku „Vánoce, vánoce, přicházejí“.
Více článek.
• 5.12. prošel celou obcí Mikuláš s čerty a anděly. O tuto tradiční obchůzku
pro děti se postarali mladí hasiči.
• 7.12. vyjeli zájemci na Mikulášský zájezd do vinného sklípku v Kurdějově,

který organizuje obec Tučín. Tentokrát bylo cílem poznání Muzeum
hasičů a zámek v Dřevohosticích. Po
ochutnávce vína ve sklípku pana Zavadila v Kurdějově přišel Mikuláš se
svou družinou nadělit přítomným.
O dobrou zábavu se postarala skupina Tučéňáci a veselá tombola.
• 12.12. se sešly v budově obecního
úřadu děti a rodiče na společné Vánoční besídce. Na začátku besídky ocenil starosta společně s organizátorkou
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fotografické soutěže „Moje obec“ Marií Staňkovou vítěze. Po vystoupení dětí
MŠ si mohli všichni společně posedět, vychutnat kávičku a doma napečené
zákusky.

• 21.12. hodnotili svou činnost hasiči na své výroční členské schůzi.
• 22.12. se poprvé vyzkoušelo uspořádat předvánoční akci spojenou s rozsvícením betlémského světla u zvonice. Akce „Vánoční zpívání“ vznikla z původního podnětu Marušky Breczkové postavit v parčíku pod zvonicí malý
Betlém. Maruška společně se svým manželem Štefanem, Petrem Pospíšilem,
Ivou Pospíšilovou a Vojtou Korejzem postavili Betlém, který doplnili o postavičky svatých včetně zvířátek. Pak přišel nápad, uspořádat u těchto jesliček
zpívání koled. Spojit zpívání s možností promítání textů koled na zeď kaple
a ozvučením hudebními melodiemi byl dobrý nápad, ale bohužel nás potrápila hodně technika, která odmítala spolupracovat. Musela být vyměněna
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aparatura a tak čas pro výměnu vyplnila Blanka Bubeníková čtením příběhů
a vánočních tradic, které
sepsala Maruška Breczková. Po výměně techniky
se podařilo rozjet hudbu
i texty a přítomní účastníci si společně zazpívali vánoční koledy. Obec
připravila pro přítomné malé občerstvení v podobě svařeného vína a punče
pro děti. Nápoje zhotovil Jarek Štěpaník. Děkujeme všem, kdo se podíleli
na přípravě Betléma i zpívání a věřím, že v roce 2014 už bude nakloněna
i technika a proběhne Vánoční zpívání podle představ organizátorů.
Informace z obecního úřadu:
Pošta Želatovice – hodiny pro veřejnost:
Po
12:30 – 17:00
Ut
12:30 – 16:00
St
8:00 – 11:00
Čt
12:30 – 16:00
Pá
8:00 – 11:00

Táboření dětí na koupališti
Již od června nám děti kladly dotazy, kdy zase budeme stanovat na našem
koupališti v Tučíně. Dlouho jsme vybírali vhodný termín, až volba nakonec
padla na sobotu 3. srpna. A počasí nás tentokrát příjemně překvapilo – žádný
déšť se nekonal, ba naopak. Sluníčku jsme čelili statečně, osvěžovali jsme se
hrou s balónky naplněnými vodou a také skotačením v bazéně.
Tropický den jsme strávili jako trpaslíci v zemi Hobitů, kde jsme bojovali
proti zlým skřetům, kteří nám schovali náš poklad. Celé odpoledne jsme se
tedy učili, jak na ně vyzrát. Naučili jsme se kouzlit, hádat hádanky i lovit zvěř.
S postupným slábnutím slunečních paprsků jsme si udělali také malý ohýnek,
abychom si upekli buřtíky a posilnili se tak na cestu za pokladem. Poklad
střežený skřety v čele s drakem Šmakem se skrýval v nedalekém lomu, jak
jsme zjistili díky nalezené mapě.
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Porazit draka však nebylo jednoduché a děti musely prokázat velikou odvahu.
Nakonec však vzaly drakovi všechna jeho vejce a bylo vyhráno. Přesto to některé menší táborníky stálo i pár slziček – tak je drak vylekal!
Po úspěšné výpravě za drakem jsme zasedli k ohýnku zazpívat si ještě pár
písniček při kytaře pana starosty a postupně tyto zpívánky ukolébaly všechny
děti ke spánku.
Ráno nás opět vzbudilo sluníčko, některé již velmi časně. Po snídani a umytí
zoubků jsme si vyráběli ovečky, a i na dekový volejbal se čas našel. Po desáté
hodině se pak začali trousit první rodiče vyzvednout si své velké-malé táborníky. A těch bylo letos opravdu hodně! Letošního stanování se zúčastnilo 23
dětí ve věku od tří do dvanácti let.
Velké poděkování patří všem těm, kteří zapůjčili stany, a také těm, kteří se
dětem po celý čas věnovali a střežili jejich klidný spánek.
Tato akce je financována z peněz, které Sešlost obecních Nadšenců získá při
pořádání Pochování
basy a Kácení máje
a stala se již několikaletou tradicí. Jejím
cílem je ukázat dětem, že zážitky získané v přírodě jsou víc
než ty na obrazovce
počítače.
Za Sešlost
obecních Nadšenců
Petra Nováková
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O pohár starosty obce Tučín

L

etos náš sbor uspořádal pod záštitou pana starosty obce Tučín hasičskou
soutěž netradičně až v měsíci září. V sobotu 7.9.2013 se zároveň i na netradičním místě - „Moravské Gabčíkovo“ - sjelo 8 soutěžních družstev mužů
a 2 družstva žen.
I v letošním roce se tato soutěž skládala ze dvou částí. Jednalo se o tajnou
disciplínu a tradiční požární útok na 2B.
Zahájení soutěže se ujalo domácí družstvo mužů tajnou disciplínou. Ta se jim
podařila dokončit v čase 3.5209s. Tento čas se nepodařil žádnému z družstev
překonat a za tuto část kluci získali 1. místo. Těsně za nimi s časem 3.5313s
dokončilo družstvo z Dřevohostic. Třetí místo v této disciplíně a zároveň poslední družstvo, které zvládlo zaběhnout pod 4 minuty, byly Radslavice s časem 3.5600s. V kategorii žen lépe zvládlo nástrahy tajné disciplíny družstvo
domácích, a to v čase 4.2719s. Družstvo žen z Hradčan doběhlo do cíle v čase
4.4012s.

Po odběhnutí všech družstev se konala krátká přestávka na přestavení terčů
a mohlo se začít s požárními útoky. Domácímu družstvu mužů se na nové trati příliš nezadařilo. Kvůli prostřiku na pravém proudu se s časem 29.91s (LP
22.80s) umístili až na 7. místě. Třetí nejlepší útok předvedlo družstvo mužů
z Hradčan - 23.45s. Čas 21.32s stačil v této disciplíně Sobíškám na 2. místo.
Nejlepší útok dne byl k vidění v podání modrobílých dresů Dřevohostic, kterým se podařilo dokončit v čase 19.58s. Družstvo žen se postavilo na start
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v netradiční sestavě. I tak se nám
podařilo útok zdárně dokončit
v čase 26.07s. Družstvo z Hradčan poslalo holkám dopředu bohužel příliš brzo vodu a přes velkou vzdálenost se podařilo terče
sestřelit až v čase 53.35s.
Výsledné pořadí bylo získáno
součtem časů obou disciplín. Po
vyhodnocení se na 3. místě v kategorii mužů umístily Hradčany.
Pohár za 2. místo si převzal zástupce družstva ze Sobíšek. A celkovými vítězi letošního ročníku
se stalo družstvo mužů z Dřevohostic. V kategorii žen se o opravdu pěkné poháry podělila pouze
zúčastněná dvě družstva. Družstvo domácích součtem získalo
1. místo a holky z Hradčan si odvezly pohár za 2. místo. Ostatní
družstva byla odměněna diplomy a taškou s překvapením. :)
Po oficiálním ukončení soutěže, mohl kdokoliv z přítomných využít soutěžní loďku a projet se po novém rybníku. Tuto možnost využilo hned několik
odvážlivců. Po celou soutěž nám přálo pěkné slunečné počasí. Pro soutěžící
a diváky bylo po celý den připraveno bohaté občerstvení v podání klobásek
a guláše.
Doufáme, že se všem u nás líbilo a strávili v Tučíně příjemné odpoledne.
Hasiči
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Děti z Želatovské na „adapťák“ do Tučína

O

d 16.-17. října 2013 absolvovali žáci šestých ročníků ZŠ Želatovská „netradiční“ adaptační pobyt. Byl problém s místem pro adaptační pobyt.
Díky nabídce a vstřícnosti starosty obce p. Jiřího Řezníčka a rodičů žáků
z obce, mohli šesťáčci vyrazit.
Program dvoudenního pobytu byl velmi nabitý a činnosti různorodé. Plán
byl vytvořen na pěkné i na ošklivé počasí. Vyšly obě varianty.
První den přišla varianta déšť a tak ho děti strávily na Obecním úřadě v Tučíně. Ten byl pro žáčky z Želatovské školy celý k dispozici. Přišlo rozlosování
do tří skupin - „ČERVENÍ“, „MODŘÍ“ a „ŽLUTÍ“, a tyto mezi sebou soutěžily
po celou dobu pobytu. Ve spolupráci s místní paní keramičkou si všichni
nakreslili speciálními barvičkami zvolený motiv na keramickou kachličku.
Děti ani chvilku nezahálely a věnovaly se i vědomostním a zábavným testů,
zpívaly písničky a tančily. Takže celý obecní úřad se otřásal v základech, ale
bylo veselo.
Druhý den se počasí umoudřilo, vysvitlo sluníčko a tak se mohli „šesťáci
adapťáci“ po skupinách vydat na Naučnou stezku obce Tučín „ S tučňákem
za poznáním“ a plnit předem připravené úkoly, které jim určitě přinesly
i nemalé poučení o obci, která je nedaleko Přerova. Ne každé z dětí mělo
představu, co zajímavého a poučného
se tady může dozvědět. Po „stopách“
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tučňáka vždy vyrazila místním vláčkem „Tučolínem“ jedna skupina a zbývající
děti se věnovaly sportu na místním hřišti. Všichni se vystřídali a každý tým absolvoval všechny zadané aktivity. V závěru druhého dne se velmi ochotně dětem věnoval starosta obce Jiří Řezníček, bez jehož podpory bychom celou akci
v obci Tučín nemohli uskutečnit. Díky jeho vstřícnosti se žáci měli možnost
seznámit s dalšími zajímavostmi obce. Poděkování patří nejen p. starostovi,
ale všem, kteří pomohli tuto zajímavou akci pro žáky ZŠ Želatovská připravit a dovolili proměnu Obecního úřadu Tučín na „rozpohybovaný a zpívající
a tančící dům“ plný zvuků.
Byly to dva krásné dny.
Žáci a učitelé ZŠ Želatovská děkují
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Cyklovýlet s Mikroregionem Pobečví.

V

sobotu 5.10.2013 se podzimní slunce usmálo na účastníky tradičního
výletu Tučnáků, tentokrát spojený s poznáváním několika obcí Mikroregionu Pobečví.
Cyklisté z obou částí – před řekou Bečvou i za řekou Bečvou – se spojili na
mostě v Grymově, cyklostezkou se pohodlně pokračovalo až do Předmostí, od mamuta na kopci v Čekyni přes les a v Sobíškách na obecním úřadě
mile překvapilo účastníky přivítání a úžasný domácí moučník paní starostky
a místostarostky. Protivítr nás zastavil už na krásném lesním hřišti v Buku,
zastávka byla spojena s klobáskou a posezením na sluníčku. Další obcí v pořadí, kterou účastníci cyklovýletu poznali, byly Radvanice, které nám skutečně měly co ukázat. Všichni jsme obdivovali nově dokončený multifunkční kulturní dům se zázemím pro administrativu obce a zvláště povedenou
knihovnu. Exkurzi zakončila návštěva místní kaple, po které nás provedli pan
starosta s paní místostarostkou. I když jsem tomu nevěřila, pro část účastníků

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 31/2014

/16

našeho cyklovýletu byla návštěva některých obcí Mikroregionu Pobečví návštěvou úplně první. Přes Jadran a Lipník nad Bečvou jsme pokračovali do
Týna se zastávkou na pití a poté přes Nové dvory a Sušice zpět do Radslavic.
Při rozloučení jsme se domluvili, že příští rok projedeme ostatní obce Mikroregionu Pobečví. Stává se, že sice známe mnohé regiony v Evropě i na celém
světě, ale v místech vzdálených jen pár kilometrů jsme nikdy nebyli.
Poděkování patří starostovi obce Tučín za přípravu celé akce a vedení ostatních obcí za milé přivítání. A také všem, kteří nelitovali času a jeli s námi! Na
příští ročník cykloputování vás všechny srdečně zvu.
Dagmar Kubzová – předsedkyně DSO Mikroregion Pobečví

DĚTSKÁ HUBERTOVA JÍZDA TUČÍN

N

a úvod bych řekla pár slov o tradici Hubertovy jízdy. Je to den, kterým
se každoročně uzavírá jezdecká sezóna. Jezdecké kluby po celé republice
ji dnes pořádají jako odměnu pro své členy, kteří po celý rok pilně pracovali,
a samozřejmě také pro hosty, díky kterým má Hubertova jízda tu správnou
atmosféru.
Hubertovy jízdy jsou vzpomínkou na pradávnou tradici honů, u jejichž zrodu stála anglická šlechta. K nám tato tradice přišla v předminulém století
a dnes přetrvává právě v podobě jízdy
na počest sv. Huberta, patrona lovu,
který má svátek 3. listopadu. Do terénu vyráží tzv. lot jezdců a koní
s masterem v čele. Jejich úkolem je sledovat lišku. To bývá jezdec s liščím
ohonem nebo jiným symbolem upevněným na rameně. Na konci Hubertovy jízdy proběhne tzv. hon na lišku
většinou v podobě halalí. V sobotu
26.10. proběhla v Tučíně 1. dětská Hubertova jízda, kterou uspořádal místní
klub Brooming ranč Tučín. Protože nejen dospělí, ale i děti se po celý rok pilně
učily starat se a jezdit na svých ponících.
Do Tučína dorazilo 8 jezdců, včetně
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 31/2014
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jednoho spřežení. Jmenovitě Adámek Korejz s Vendou, Matyáš Králík s Brendou a Lukášek Štěpaník s Ferdou z Tučína, dále pak z Pavlovic Matěj Klvaňa
s Polynkou, Kuba Klvaňa s Ferdíkem, z Oldřichova Štěpánek Stehno s Belinkou a ze stáje Kolňa ze Slavíče přijeli Jan Alex Dubec s Hepíkem a Terezka
Švédová s Darinkou. Organizátor připravil pro všechny účastníky i pro přihlížející bohatý program. Po nástupu a zahájení slovem starosty obce, se
mohli jezdci vydat k připraveným soutěžím. První soutěž byla na louce a za
úkol bylo najít si svůj poklad, tuto soutěž vyhrál každý jezdec. Druhým zpestřením bylo najít si odměnu v podobě
bonbonku pro jezdce a mrkvičky s jablíčkem pro svého koníka. Tyto odměny
byly ukryté v koruně stromků v aleji
k potoku. Bez větších obtíží se odměny
odstrojily a každý si mohl po cestě
i mlsat. Další soutěží již byl hon na lišku, ta proběhla v místě nástupu. Vzhledem k jezdeckým dovednostem dětí
byla disciplína upravena a každý se musel věnečkem strefit na tyčku a symbolicky tak chytit lišku do lasa. Nejšikovnější byl Matěj Klvaňa, který bude
„liškou“ pro příští ročník. Po malé přestávce s občerstvením se pokračovalo
v soutěžích. Byla připravená „koňská
židličková“ nebo lovení podkov z rybníku. Brooming ranč Tučín děkuje všem
příznivcům jezdeckého sportu, že přišli
podpořit naše mladé jezdce nejen na
nástup, ale doprovázeli je i po celé trase
vyjížďky a za podporu a povzbuzování
při plnění daných úkolů a také i obci
Tučín za spolupráci a odměny pro
děti. Šikovnost dětí předčila naše očekávání. Budeme se na vás těšit na příští
rok, na nové úkoly a třeba i další nové jezdce. Hubertově jízdě Nazdar!
Tereza Korejzová
Brooming ranč
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KLUB ŽEN

K

lub žen v Tučíně navázal na první výstavu fotografií konanou v roce 2011
a společně s Obecním úřadem uspořádal výstavu fotografií s názvem
fotosoutěž „Moje obec“. Výstava se konala ve dnech 9. - 10. listopadu 2013
v prostorách budovy Obecního úřadu v Tučíně. Na vystavených fotografiích
jsou zachyceny momentky z akcí v obci, domy, krajina, příroda, zvířata a různé zajímavosti. Fotografie fotily děti, mládež a dospělí. Součástí výstavy byla
i výstava obrázků dětí z Mateřské školky v Tučíně s námětem „podzim“. Návštěvníci hodnotili vystavené fotografie v kategoriích dětí, dospělých a dětí
z mateřské školky. Nejlepší fotografie budou po vyhodnocení odměněny
cenami. Po zhlédnutí fotografií si mohli návštěvníci prohlédnout fotoalba
z dění obce Tučín od roku 2002. Posezení u fotografií zpříjemňovala podávaná káva, čaj a zákusky, které napekly děvčata z Klubu žen.
O tom, že se vystavené fotografie líbily, svědčí i zápisy do návštěvní knihy.
A zde jsou některé z nich „Krásné snímky a pěkná atmosféra. Děkuji všem,
co se postarali o realizaci“, „Všechny
fotografie i obrázky jsou moc pěkné
a zaslouží ocenění“, „Výstava fotografií je velmi pěkná, těšíme se na příští
ročník“. Po zhlédnutí výstavy z reakcí
některých návštěvníků a hlavně dětí
vyplynulo, že se v příštím roce také
chtějí zúčastnit výstavy. Vystavené
fotografie jim dodaly odvahu představit své fotografické umění.
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Jelikož výstava fotografií měla úspěch a všem se líbila, Klub žen bude v pořádání výstav pokračovat. Děkujeme všem, co si přišli výstavu prohlédnout
a také organizátorkám, za skvělou odvedenou práci.
Budeme se těšit na příští rok, na nové vystavovatele fotografií, na nové zážitky
z přírody či nových akcí, zachycených fotografem …
Za Klub žen Marie Staňková
Návštěvníci z řad veřejnosti svými hlasy vyhodnotili jednotlivé kategorie
fotografií následovně:
Kategorie dětí:
Vítězná fotografie
2. místo
3. místo

Lípa
Jezírko lom
Hasič

Kategorie dospělých:
2 první místa se stejným počtem hlasů
1. místo
Červánky nad Tučínem
1. místo
Dveře č. 45
2. místo
Červánky
3. místo
Okno
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Matyáše Králíka
Adélky Pospíšilové
Sabinky Korejzové

Václava Podmolíka
Katky Dlouhé
Jitky Korejzové
Rudolfa Vybírala
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Červánky nad Tučínem

3. kategorie – výtvarné práce dětí MŠ
Nejlépe byly vyhodnoceny práce dětí:

Tobiáše Jemelky
Terezky Theiberové
Rosti Pospíšila

Všem blahopřejeme.
Ocenění byla Všem předána 12. prosince v budově OÚ na besídce Mateřské školy Tučín.
Marie Staňková za Klub žen
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Vánoční výstavka
„Dámský klub“ Tučín uspořádal o víkendu 30.11. - 1.12.2013, na který připadla první adventní neděle, v prostorách obecního úřadu vánoční výstavku, která přilákala na sto padesát
návštěvníků.
Výstavku jsme pořádali podesáté
a stejně jako v předchozích letech
jsme i letos měli zapůjčené výrobky
a dekorace od místních i přespolních žen a dívek. Ty umí drátkovat,
vyšívat, plést z vlny i z papíru, péct
a zdobit perníčky, vyrábět dekorace
na vánoční stůl a také navlékat korálky do podoby andílků, zvonečků,
květin a jiných ozdob.
Děti z MŠ Tučín, Bezuchov, Želatovice a také žáci ze ZŠ Želatovice vyrobily se svými tetami a paními učitelkami velmi pěkné vánoční ozdoby
z keramiky, pedigu, vosku a papíru.
Jako každý rok, tak i letos si mohli
návštěvníci zakoupit vánoční svícny
a věnečky, které jsme samy vyráběly. V malé vánoční kavárničce bylo
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útulno, a tak se všichni zahřáli svařákem, kávou nebo čajem, a kdo měl zájem, zakoupil si koláčky a cukroví, prohlédl si fotografie nebo jen tak poseděl
a popovídal si.
Všem, kteří nás navštívili, děkujeme za podporu, a také děkujeme těm, kdo
nám zapůjčili své výrobky a těšíme se na další spolupráci.
Za „Dámský klub“
Marie Breczková

Setkání seniorů

D

ne 23. listopadu 2013 pořádal Obecní úřad v Tučíně společně s Klubem
žen v Tučíně 10. setkání seniorů. Tradiční setkání seniorů bylo spojeno
s přáním „jubilantům“. Nejprve zástupkyně obecního úřadu popřály všem jubilantům a předaly kytičku.
Následoval přípitek všech přítomných s organizátory.
V programu dále pokračovaly děti z Mateřské školky v Tučíně. S pásmem
říkadel, písniček a tanečků přišly pozdravit své babičky i dědečky. Přítomné
seniory přišli pozdravit pěknými písničkami i žáci Základní školy v Želatovicích. Za své vystoupení byli všichni účinkující odměněni velkým potleskem
a sladkou odměnou.
Senioři si mohli během večera zatancovat a zazpívat se skupinou FORTE
2007, která jim po celý večer hrála k tanci i k poslechu. V průběhu večera bylo
podáváno občerstvení. Každý ze seniorů se těšil na tradiční vylosování účastnických lístků o drobné ceny, které se vždy v domácnosti hodí. Všichni se
během setkání vesele bavili a do svých domovů odcházeli příjemně naladěni.
Děvčata z Klubu žen po celou dobu setkání obsluhovala přítomné a snažila
se vždy vyjít přáním seniorů vstříc. Jako vždy po skončení setkání je čekal
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úklid, ale ten zvládly na výbornou a domů odcházely s pocitem, že se opět
vydařilo setkání seniorů, kteří dnešní večer strávili v dobré náladě se svými
spoluobčany.
Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, že přítomní senioři byli spokojeni, což
bylo poznat z jejich usměvavých tváří.
Staňková Marie

DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE TUČÍN ROK 2013
Leden – toulky přírodou, čekání na sníh, krmení ptáčku v budkách
Únor –

divadelní představení v MŠ, procházky do přírody, krmení zvířátek
u krmelců

Březen – 2 .3. Dětský karneval – viz. samostatný článek
- Velikonoční salon na Atlasu v Přerově – děti si prohlédly
jarní výstavku, nazdobily perníčky a kraslice
- divadlo v Přerově – Tetiny „ O jaru“- písničkový pořad věnovaný
příchodu jaru a o zvycích v tomto ročním období
Duben – začíná plavecký výcvik – 10 lekcí
- Škola v přírodě Horní Bečva-hotel Kahan – viz.samostatný článek
- zápis dětí do mateřské školy – dostavilo se 11 dětí s rodiči
Květen – loutkové divadlo ve školce. Divadelní mistři nám zahráli tři
pohádky: Hrnečku vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi
- 30.5. – Den dětí v MŠ Bezuchov – den plný soutěží, her a sladkých
odměn k svátku dětí
Červen - návštěva dětí z MŠ Želatovice – sportovní dopoledne
- hudební představení na OU Tučín společně s MŠ Želatovice
- školní výlet – hrad Helfštýn - živé představení pohádky Princ Bajaja
a ukázky jak se dříve žilo na hradech
- divadlo v MŠ
- rozloučení se školáky – zahrada MŠ – do základní školy odešlo 5dětí
- spaní ve školce
Červenec + srpen - stavební úpravy – odstranění vlhkého zdiva, nové omítky
proti vlhkosti následné malování celého přízemí budovy
- terénní úpravy na dvoře MŠ
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Září – do školky nastoupilo 10 dětí, které se postupně adaptovaly na nové
prostředí
- hry na zahradě a práce dle plánu ŠVP
Říjen – divadlo ve školce O perníkové chaloupce
- návštěva logopedky v MŠ
- malování s dětmi – p. Dostál Pavel
Listopad – návštěva školky v Želatovicích – divadlo
- vystoupení na OU – Vítání občánků
- Setkání seniorů
Prosinec – Vánoční salon v Přerově – Atlas
- Mikuláš se svou družinou zavítali do školky
- divadlo v Přerově – Vánoce s kamarády – děti očekávají příchod
královny zimy
- Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče na obecním úřadě
- koncert P. Novák – kino Hvězda Přerov
KARNEVAL 2013
Dne 2.3. se konal na obecním úřadě v Tučíně náš tradiční karneval. Sešlo se
mnoho dětských masek a všichni si zasoutěžili a zatancovali.
Byla bohatá tombola a každé dítě si odneslo něco malého domů.
Výtěžek z akce byl použit k novému vybavení školky.
Děkujeme maminkám a všem ostatním, kteří přišli podpořit tuto akci – ať už
dárkem do tomboly, pečením cukroví či finančním příspěvkem.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V dubnu loňského roku naše školka jela na Horní Bečvu - hotel Kahan - na
týdenní pobyt v přírodě. (po-páté)
Počasí nás opět nezklamalo. Tady byl poprašek, ale při příjezdu na místo nás
čekal metr sněhu. Ještě v neděli jsme přikupovaly lopaty na sjíždění kopce
a každý měl za úkol si přibalit ke kufru boby či lopatu.
Děti a my dospělí jsme byli ze sněhu nadšení. Každý den jsme trávili na svahu veškerý volný čas. Po příchodu z venku se děti naobědvaly, odpočinuly
a vyrazili jsme na bazén. Tam jsme všichni vydali zbytek energie, a to nás
každý den čekaly večerní hry či diskotéka.
Tato školka v přírodě byla jedna z nejlepších.
Kolektiv MŠ Tučín
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Vánoční hvězda pomáhá

O

d 25. listopadu do 9. prosince se můžete v letošním roce setkat s prodejci vánoční hvězdy pro nemocné děti. Běžný prodej v obchodní síti je
sice levnější, u označených prodejců stojí hvězda 100 Kč, výtěžek ale slouží
nemocným dětem.
Ojedinělou charitativní sbírku pořádá Sdružení Šance-sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, léčených ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Na prodeji vánoční hvězdy se podílí vyléčené děti,
jejich rodiny, přátelé sdružení. Do této sbírky se již pravidelně 15 let zapojují mimo jiných rodiče s dětmi v mateřské škole v Tučíně, děti v Základní
škole v Želatovicích a ostatní veřejnost z obce Tučína a okolí. Občané Tučína
nakupují tyto dárcovské hvězdy i pro své kolegy v zaměstnání, čímž se rozrůstá okruh dárců. V letošním roce se na prodejním místě v Tučíně prodalo
28. listopadu kytek za 20 tisíc korun.
Děkuji Všem za nákup dárcovské vánoční hvězdy včetně obce Tučín za dovoz kytek ze zahradnictví a přeji Všem klidné, pohodové a ve zdraví prožité
vánoční svátky.
Organizátor prodeje v Tučíně Alena Dlouhá
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Moji kolegové komisaři aneb Celostátní komise
Vesnice roku

U

ž 13 let patří knihovníci mezi hodnotitele soutěže Vesnice roku. Řada
mých kolegyň spolu s kolegou Ladislavem Zoubkem (ředitel Městské
knihovny Děčín) jsou členy krajských komisí. Já mám tu čest být po celou tu
dobu s výjimkou roku 2011, kdy mě zastoupila kolegyně Daniela Wimmerová, členkou komise celostátní. Jsem za to moc ráda, protože jsem měla příležitost setkat se v mnoha ohledech s úžasnými lidmi jak v soutěžících obcích,
tak i s těmi, kteří je přijíždějí hodnotit.
Celostátní komisi tvoří:
• vítězové předchozích kol
• zástupci vyhlašovatelů
• zástupci spoluvyhlašovatelů.
Vítězové z předchozích dvou kol zastávají dvě důležité funkce. Hned první
rok po vítězství se starosta(tka) této obce stává předsedou(kyní) celostátní
hodnotící komise, další rok pak dokonce ředitelem(lkou) celé soutěže. Za celou dobu, co pamatuji, se tito pánové, v jednom případě i dáma, v naprosté
většině osvědčili a dokázali, že mají srdce na pravém místě. Při ohlédnutí
několik let nazpátek jmenujme alespoň tyto skvělé pány: Vojtěch Ryza z Lidečka, Jiří Řezníček z Tučína, Viktor Liška z Ratměřic nebo letošní ředitel soutěže Karel Navrátil z Komni. Letošním předsedou komise je starosta
stejného ražení z loni zvítězivší jihočeské obce Řepice Martin Vysoký.
Osobou, na které leží organizační břímě celé soutěže a které se v posledních
letech podařilo „vyprecizovat“ soutěžní podmínky a soutěž zefektivnit, je
Mirka Tichá. Je tajemnicí této soutěže a v komisi zároveň zastupuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jednoho z vyhlašovatelů a finančního garanta tohoto
projektu.
Dalším vyhlašovatelem, na jehož půdě vlastně myšlenka soutěže vznikla, je
Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV). Právě SPOV a jeho předseda Eduard Kavala byl ten, který přivítal zájem knihovníků spolupracovat a prosadil náš profesní spolek mezi ostatní spoluvyhlašovatele soutěže. Zástupcem
SPOV v komisi byla několik posledních let zapálená tajemnice spolku Marcela Harnová, která má díky rodinným vazbám (její tchán byl zasloužilým
radslavickým knihovníkem) k vesnickým knihovnám velmi blízko; nyní je to
stále úspěšný tučínský starosta Jiří Řezníček.
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Mezi vyhlašovatele patří i Svaz měst a obcí ČR. Jeho dlouholetou a v komisi
velmi oblíbenou reprezentantkou je dříve starostka, nyní místostarostka obce
Košťálov Lenka Cincibusová, žena to velmi praktická, s přehledem i v nepříliš „ženské problematice“, ale hlavně s velkým smyslem pro humor, kterým
plaší únavu a ulehčuje kolegům dlouhé přejezdy autobusem.
Vyhlašovatelem, který se do soutěže zapojil jako poslední, je Ministerstvo zemědělství. Jeho nejvýraznějšími zástupkyněmi v komisi byly Darina Blacká,
dnes šťastná maminka, a loni velká autorita Věra Libichová, aktivně činná i
v jiných strukturách propagujících český venkov.
Spoluvyhlašovatelé vysílají do komise především úže specializované odborníky. Nejdéle zapojena je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Tu
již řadu let (a v poslední době i Ministerstvo životního prostředí) reprezentuje Petr Šiřina, také velká autorita v oboru, navíc s bohatými zahraničními
zkušenostmi. Jeho „parketou“ jsou kromě hodnocení úrovně zeleně a péče
o krajinu v rámci „zelené stuhy“ také návrhy na Fulínovu cenu (ocenění za
květinovou výzdobu v obci) i prestižní mezinárodní soutěž Entente florale.
Skutečnou osobností v komisi je zástupce Národního památkového ústavu
Pavel Bureš. S nepostradatelným fotoaparátem se sice pravidelně ztrácí a
také dochvilnost je jeho slabinou, ale když soutěžící vesnice líčí na jeho vnímavou duši tolik nástrah! Bývá mu zpravidla odpuštěno i proto, že je nám
ostatním velmi zasvěceným průvodcem všemi místy, na kterých se (kromě
soutěžících obcí) na svém putování republikou zastavíme. Velmi dobře mu
několik posledních let sekunduje i milá zástupkyně Ministerstva kultury
Markéta Tošovská.
Dalším nepřehlédnutelným partnerem soutěže je Folklórní sdružení ČR, které zastupuje stejně nepřehlédnutelný Jiří Hába, nadšený obdivovatel všeho,
co má s folklórem třeba jen trochu něco společného. Vypadá sice zdánlivě
nezúčastněně, když propadá své kuřácké vášni, ale to je opravdu jen zdání.
Je to právě on, kdo navrhuje ocenit putovním pohárem ty obce, které nejvíc
ctí svoje tradice a udržují je i dnes. Folklórní sdružení navíc dává prostor i
slavnostnímu vyhlášení výsledků aktuálního ročníku soutěže Vesnice roku
na tradičním dětském folklórním festivalu v Luhačovicích.
Sdružení místních samospráv jako „nejmladší zapojené“ přišlo s novým oceněním pro obce s výraznou činností místních spolků – Cenou naděje pro
živý venkov. V komisi jej zastupuje charismatický Jan Pijáček, starosta obce
Vlčnov, proslulé svojí Jízdou králů. Hloubka jeho myšlenek musí být inspirující pro každého vnímavého člověka a jeho milý úsměv vždy najde odezvu
u ostatních.
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Složení celostátní komise doplňují i často se střídající zástupci Prezidentské
kanceláře, jejímž hlavním příspěvkem do soutěže je organizace přijetí nositelů zlatých stuh u prezidenta republiky v závěru kalendářního roku.
Tak v takové společnosti mám tu čest každoročně prožít jeden zářijový týden.
Vesměs to jsou lidi s velikým rozhledem, s tituly i bez, ale to v práci komise
opravdu není rozhodující. Velkou roli tu hraje životní zkušenost, zapálení
pro svoji odbornost, umění naslouchat lidem, ocenit jejich snažení a vnímat
atmosféru míst, která navštěvujeme. Možnost být v jejich společnosti pro mě
znamená veliký dar a každoroční osobní „nabití baterek“ pro další vlastní
práci pro lidi. A snad ani já nedělám své vysílající organizaci ostudu.
Přítomnost knihovníků v hodnotících komisích již také za těch 13 let přinesla své výsledky. Nejenže si komisaři zvykli knihovny v soutěžících obcích
skutečně navštěvovat, ale i samospráva samotná si uvědomuje, že i ta jejich
knihovna jí může v hodnocení života obce přinést „kladné body“, pokud k
tomu bude mít odpovídající podmínky a povede ji zapálený člověk, který má
v místě přirozenou autoritu. Je třeba znovu připomenout i tu skutečnost, že
právě zapojení knihovníků do soutěže Vesnice roku motivovalo sekci veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) „oprášit“ také soutěž ryze profesní, a tak po stejných 13 let žije i Knihovna roku,
která po třech letech ve výhradní režii SKIPu získala ještě větší prestiž tím,
že se stala (opět díky iniciativě profesního spolku) státní cenou udělovanou
Ministerstvem kultury.
Milena Kodýmová
zástupce SKIP v celostátní hodnotící
komisi soutěže Vesnice roku
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Členové olomouckého Spolku se byli inspirovat
projekty PRV v Itálii

D

o italské provincie Toskánsko se z olomouckého regionu na přelomu
října a listopadu vydalo 40 účastníků exkurze, zaměřené na obnovu
a rozvoj venkova. Nechyběli mezi nimi starostové, pracovníci MAS a členové
Spolku pro obnovu venkova. Čtyřdenní výpravu za poznáním organizovala krajská agentura Celostátní sítě pro venkov při MZe ve spolupráci s olomouckou Školou obnovy venkova.
V podvečer prvního dne navštívili účastníci expedice hlavní město Toskánska – proslulou Pisu. Její známá šikmá věž stojí na „Náměstí zázraků“, spolu
s dalšími třemi historickými stavbami. Věž je vysoká 55 metrů a vyrostla
na nevhodném podloží. Při dostavbě 3. patra se začala naklánět, proto její
stavbu dočasně zastavili, ale nakonec bylo dílo přece jen dokončeno.
V 18. století se šikmá věž znovu začala naklánět a teprve v roce 1990 podstoupila stavební úpravy k zajištění stability. Dnes se dá tato památka
nazvat ukázkou špatného projektu, ale paradoxně se právě díky tomu stala
jednou z nejnavštěvovanějších v Itálii. Následující den patřil prohlídce národního technologického archeologického parku v Gavorranu v provincii
Grosseto. Původně šlo o lom, ve kterém probíhala povrchová i hlubinná těžba železné rudy a vápence, z nichž se získával zejména pyrit, síra a měď. Další
využití lomu vyřešil projekt, zčásti hrazený z LEADERu. Lom, který je v omezené míře dosud využíván k těžbě kameniva, začal současně sloužit jako zázemí pro kulturní akce a turistický cíl. Jeho součástí je přírodní amfiteátr, jehož
okolní kulisu tvoří vápencové stěny. Krápníková jeskyně slouží jako unikátní
divadlo a v blízkém víceúčelovém objektu je kongresový sál, galerie minerálů a muzeum. Celkové náklady na projekt dosáhly výše cca 3 milionů EUR.
Následně si účastníci expedice prohlédli areál brownfieldu – uzavřené doly.
Kdysi v nich pracovalo 700 lidí. Na podnět veřejnosti, které se nelíbilo, že
opuštěný areál chátrá, ho obec Gavorrano koupila, vypracovala projekt na
podporu zachování technické památky a její včlenění do turisticky atraktivních lokalit. V okolí jsou naučné stezky, kde se návštěvníci dozvídají o historii
lomu i lokalitě samotné. Projekt přinesl práci padesáti lidem a ročně díky
němu navštíví tuto technickou památku 85 tisíc zájemců.
V městečku Marina di Alberese si výprava z Moravy prohlédla kapli Monastero di Santa Maria, jejíž oprava byla rovněž hrazena z programu LEADER.
Velmi zajímavá byla návštěva národního přírodního parku Marrema, který
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vznikl roku 1974. Tato chráněná krajinná oblast se rozprostírá na ploše 9800
hektarů a pyšní se vzácnou faunou a florou. Místní nadšenci zde uplatnili
projekt spolupráce s Korsikou, když nasadili do volné přírody vzácné volavky.
Pro postižené nechali v parku vybudovat chodníky a stezky z ROP „Udržitelnost ŽP“. Lokalita těsně sousedí s mořem a od zalití slanou vodou ji chrání
hráz, která byla také spolufinancována z prostředků EU.
Se starosty a pracovníky MAS se expedice setkala třetí den svého pobytu
v Itálii, konkrétně v městečku Pitigliano. Systém NS MAS je podobný jako
v ČR, ale řídí ho jednotlivé regiony. Členem MAS jsou i banky. V současném
programovém období se zde podpora LEADERu zaměřuje na rozvoj venkovského života, agroturistiku a přidávání hodnoty místním produktům. Cílem
tamních starostů je navázání meziobecní spolupráce, spojení vlastních zdrojů
a lidského kapitálu.
V obci Scarlino navštívili účastníci expedice rodinnou farmu La Pierotta, zaměřenou na výrobu vína a olivového oleje. Farma je součástí vinné stezky,
financované z programu LEADER. Modernizace výroby zde byla podpořena
z PRV – Osy 1. Další rodinná farma Saba byla ovčí a kozí a zaměřená na výrobu sýrů a dalších mléčných výrobků. Z národních zdrojů čerpá dotace na
krmivo, z PRV pořídila stroje na dojení a výrobu sýra. Před odjezdem zpátky
republiky navštívila výprava Florencii, kde byla svědkem propagace venkovských regionů v turisticky významné lokalitě.
Řezníček Jiří
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Leden – Březen 2014
Z činnosti obce:

•

1. ledna 2014 se 35 minut po půlnoci sešli občané s ostatními účastníky
silvestrovských oslav u kapličky svaté Anny z roku 1833, aby společně přivítali Nový rok přípitkem se starostou obce a vychutnali si velký ohňostroj, na
který se občané obce Tučín, ale i někteří přespolní finančně skládali. Děkujeme všem občanům, kteří na ohňostroj přispěli, a věříme, že tato tradice nezanikne a nesklouzne opět jen k
bezhlavému, nebezpečnému střílení
petard a světlic u jednotlivých domů.
Bez přispění občanů a spoluúčasti by
společný ohňostroj nebyl.
• 4.1. obcházeli po obci Tři králové
se zapečetěnými pokladničkami na
tříkrálovou sbírku. Pod vedením dospělých organizátorů sbírky v obci paní Marie Kopecké, Josefy Stiskálkové
a Mgr. Veroniky Matějíčkové navštěvovali jednotlivé domy tři králové, které
ztvárnila děvčata Kája a Adéla Benešovy a Silvie Rychlíková. Po rozpečetění
pokladniček na obecním úřadě byl spočítán výtěžek sbírky v obci Tučín
v částce 10.000,- Kč. Děkujeme všem přispívajícím. Celkově se v roce 2014
vybralo v Přerově a v 37 okolních obcích 724.232,- Kč. Celá částka byla
odeslána na sbírkový účet Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se do Přerova vrátí 65% této částky. Oblastní charita Přerov chce tuto
částku použít na pomůcky na paliativní péči pro domácí hospicovou péči
a rovněž na přímou pomoc rodinám v nouzi a podporu charitních projektů.
• 24.1. uspořádal ředitel ZŠ Želatovice školní večírek pro rodiče a přátele školy. Akce se uskutečnila v malé
tělocvičně budovy ZŠ Želatovice.
K poslechu i tanci hráli Tučéňáci.
• 25.1. byla zahájena plesová sezóna v Tučíně plesem Sboru dobrovolných hasičů v Tučíně. K dobré zábavě
přispěla hudební produkce ROMANA z Tučína.
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• 31.1. následoval v budově obecního úřadu Ples obce Tučín. K tanci a poslechu hrála poprvé v Tučíně skupina KALEJ z Hranic a velmi příjemně překvapila všechny přítomné. Obec Tučín děkuje všem přítomným hostům za účast
a podporu akce a všem dárců za příspěvky do tomboly.
• 8.2. se zaplnily všechny sály budovy obecního úřadu dětmi, rodiči, babičkami i tetami na Dětském karnevale pořádaným Mateřskou školou Tučín.
Rodiče napekly bufet, který byl za velmi příznivou cenu brzy vyprodán, pro
dospělé návštěvníky bylo připraveno
občerstvení a pro děti byly připraveny
pod vedením paní ředitelky Evy Vysloužilové hry, soutěže, tanečky. Nechyběla ani dětská tombola, která potěšila
téměř každou dětskou masku. Děti navštívil v sále i Tučňák, který měl pro každou masku sladkou odměnu.

• 14.2. pořádalo Myslivecké sdružení Želatovice Poslední leč. Budova OU
v Tučíně téměř praskala ve švech a podle zájemců by bylo potřeba sály
nafouknout nebo zvětšit. To bohužel nejde a tak se musí i zájemci o myslivost
uskromnit. K tanci a poslechu hrála skupina Jen tak.
• 1.3. Uspořádala Sešlost obecních nadšenců ve spolupráci s obcí tradiční Vodění medvěda. Letošní rok byl hojný na počet masek a číslo
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27 účastníků je víc než krásné.
Zvláště těší účast nejmladší generace, která přispěla svou účastí k udržení této tradice, a doufejme, že
jednou budou oni v této tradici
pokračovat. I v letošním roce se
do maskovaného průvodu zapojila
i zvířata v podobě poníků, které
si osedlali mušketýři Adámek Korejz
a Lukáš Štěpaník.
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• 1.3. Večer uspořádali Nadšenci Pochování basy. Tentokrát to bylo pojaté
jako anti reces pochování a tak poprvé nebyla pochována klasická basa
– (hudební nástroj), která tvrdí muziku, ale basa piv, po které ba naopak
mnohdy kde co změkne.
• 7.3. se sešly členky Klubu žen, aby si poseděly u příležitosti MDŽ.
• 14.3. uspořádali hráči SK Tučín malá kopaná II. Maškarní bál. I ve druhém
ročníku se sešla spousta pěkných masek. Tak jako loni se bez jakýchkoliv
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domluv sešlo hodně duchovních masek (kněží, ministrantů, jeptišek), letošní
ročník byl ve znamení doktorů, sestřiček, zdravotního personálu a dalmatinů.
• 22.3. se zdokonalovali hasiči ve zdravovědě pod dohledem a názornými
ukázkami pracovníků červeného kříže.
• 29.3. se zúčastnilo omlazené družstvo SDH Tučín velké celodenní soutěže
Radslavská přilba. Ve velké konkurenci s o mnoho staršími a zkušenějšími
týmy hasičů z celé ČR i Slovenska a Polska obsadilo naše mladé družstvo
12. místo z celkového počtu 28 účastníků. Blahopřejeme.
• Informace z obecního úřadu:

Statistika
Ke dni 31.12.2013 žilo v obci 433 obyvatel, z toho 211 mužů a 222 žen.
V roce 2013 se narodilo 5 dětí, přistěhovalo se 5 občanů, odstěhovalo se
11 lidí. Zemřeli 3 občané. V obci žilo 33 vdov a 4 vdovci. Průměrný věk činil
43 let. U mužů byl průměr 40 let, u žen 44 let.

Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku 2014
Leden
Jemelková Emílie

87

Únor
Hrdlička Jiří
Janáček František
Dvořák Arnošt
Valentová Vlastimila
Kučerková Zdenka
Novák František
Čtvrtníček Miroslav
Machačová Milada

70
70
75
81
50
75
50
70

Březen
Vilém Milan
Kučerková Libuše
Čtvrtníčková Marie
Dlouhý František
Jemelková Josefa
Karas Jiří
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50
75
82
60
91
87

Duben
Valenta Vlastimil

50

Květen
Novák Zdeněk
Zavadilová Dobroslava
Vlčková Alena
Peroutková Marie
Machura Antonín
Zdráhal Jan

50
87
82
84
75
81

Červen
Slaměníková Anna
Jemelka Jaroslav
Kunderová Marie
Sedláček František
Trefilková Hana
Jemelková Petra
Jemelková Jarmila

86
60
60
70
60
60
60
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Významná jubilea občanů ve druhém pololetí roku 2014
Červenec
Šmiřák Alan
Přikryl Vladimír
Florian Alois

50
75
70

Srpen
Lukášová Anna
Marek Josef
Trefilek Miroslav

80
83
60

Září
Sehnalíková Marta

75

Říjen
Stiskálek Vladimír
Marek Miroslav
Skálová Bernarda
Řezníček František

50
50
93
75

Listopad
Tichánková Vlasta

86

Prosinec
Korejz Jiří
Marková Štěpánka

70
83

ROZPIS SVOZU ODPADU
V roce 2014 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy v pondělí v těchto termínech:
27. ledna
24. února
24. března
21. dubna změna 18.4.
19. května
2. června - mimořádný
16. června
30. června - mimořádný

14. července
28. července - mimořádný
11. srpna
25. srpna - mimořádný
8. září
6. října
3. listopadu
1. prosince
29. prosince

ROZPIS SVOZU PET LAHVÍ
V roce 2014 bude svoz PET lahví probíhat vždy v pondělí po dvou měsících
v těchto termínech:
10. února
14. dubna
9. června

11. srpna
13. října
8. prosince
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Rozpis bude uveřejněn ve zprávičkách z Tučína a na www.tucin.cz
Termín svozu nebezpečných odpadů: 3.5.2014 od 9:00 do 10:15 hod na točně.
Odpady neodkládejte a vyčkejte příjezdu svozové firmy.
Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad ohro Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic
a kontejnerů na komunální odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin.
Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.
Co to je nebezpečný odpad ?
Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční
prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na
okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.
Dále můžete odevzdat EEZ odpady
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia,
monitory, vysavače, mikrovlné trouby atd.
Termín svozu velkoobjemového odpadu: 16.5.2014 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na třech stanovištích. Vedle prodejny COOP, u pohostinství a u budovy staré školy. Kontejnery budou odvezeny 19.5.
Co je velkoobjemový odpad
velkoobjemový odpad - koberce, nábytek, oblečení, apod.
Informace o projektech:

Cyklostezka Tučín – Želatovice
Tento projekt je připraven k realizaci. Jsou vykoupeny všechny potřebné pozemky na k.ú Tučín i na k.ú. Želatovice. Výkupy pozemku zajišťovala a prováděla obec Tučín jako hlavní investor. Na stavbu je vydáno stavební povolení.
Na zajištění realizace byly podány žádosti o dotace na Státní fond dopravní
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infrastruktury ČR a Olomoucký kraj. Je podepsána dohoda o partnerství
a spolupráci s obcí Želatovice na finančním spolupodílení 50%. V případě
úspěšnosti v získání dotací bude stezka realizována do konce roku 2014.
Stezka bude mít charakter stezky pro pěší a cyklisty.

Separace bioodpadu ze zahrádek
Obec Tučín požádala o dotaci z Operačního programu životní prostředí
o dotaci na zavedení separace bioodpadů ze zahrádek.
Jedná se o možnost odvozu shnilého ovoce, posečené trávy, listí a větví ze
stromů a keřů. Předmětem tohoto projektu je nákup kontejnerového nosiče
za obecní traktor včetně kontejnerů a velkého štěpkovače dřevin, který bude
schopen štěpkovat celé větve do průměru 140mm. Tato možnost odvozu
tohoto bioodpadu ze zahrádek by měla zamezit pálení a obtěžování ostatních občanů kouřem a zakázané ukládání nepoužitého ovoce na polní cesty
a obecní plochy.
Žádost byla akceptována Státním fondem životního prostředí a čeká se na
rozhodnutí o dotaci.

Obecní byty
Zastupitelstvo obce schválilo po ukončení činnosti obchůdku Venda využití
stávajících prostor na dva obecní byty. Jeden z bývalého obchůdku Venda,
druhý z bývalé knihovny, kde nyní končí svou činnost kadeřnictví, které se
bude stěhovat do vlastních prostor. Byty by se pronajímaly lidem, kteří jsou
sami, nebo nechtějí být ve velkém rodinném domě. Byty budou vhodné pro
seniory, případně mladé bez rodin.

Prodloužení kanalizace části obce Tučín II
Jedná se o kanalizaci, která chyběla pro připojení domů od pohostinství po
Dudovo a dále byla protažena k retenční nádrži. Tato kanalizace je pro napojení budoucích míst pro bydlení, pokud bude o výstavbu větší zájem než
v minulém období.
Kanalizace je napojena, zbývá do konce května dokončit terénní úpravy
včetně zaasfaltování přerušené vozovky. V příštím roce bude provedeno
zpevnění celé cesty až k retenční nádrži.

Hřiště na Petangue
V letošním roce bude vybudováno v prostoru staré antuky na tenis hřiště na
Petangue. Pro neznalé této hry, jedná se o jednoduchou hru vhodnou i pro
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děti a seniory. Hází se kovové koule k malé dřevěné kouli. Vyhrává ten, kdo
je nejblíž.
Hřiště bude vybudováno s minimálními náklady na materiál. Na ohraničení
budou použity chmelové sloupy, které obci poskytl AGRAS Želatovice.

Opravy prasklin na vozovkách
Byly provedeny opravy trhlin na místních komunikacích, které má ve vlastnictví obec. Praskliny byly zality pružnou zálivkou, aby nedocházelo k zatékání vody a trhání vozovky mrazem v zimním období. Ještě bude opraven
překop vozovky u kapličky.
Hlavní tah požadujeme opravit po správě silnic, neboť tato komunikace je ve
vlastnictví Olomouckého kraje.

Program Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.
Obec Tučín využila možností finanční podpory a dala příležitost zájemcům
o práci. Od 1.4.2014 zaměstnává dva pracovníky na veřejně prospěšné práce.
Tyto pracovní příležitosti podporuje Úřad práce a přispívá na mzdy pracovníků.
Pracovníci budou zaměstnáni do 30.9.2014 a budou vykonávat práce na
údržbě a úklidu zeleně a obecního majetku.

Opravy záznamníků rozhlasu
Pokud se některý ze záznamníků chová jako nefunkční tak, že nechce zaznamenávat hlášení, vyzkoušejte jako první krok zmáčknutím obou tlačítek
současně (dle návodu) vymazat staré záznamy. Pak počkejte na další hlášení.
Pokud nebude hlášení zaznamenáno, přineste k výměně na OU. Upozorňujeme, že záznamník musí být umístěn s vytaženou anténou na místě, kde máte
patřičný signál.
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Oslava MDŽ

D

ne 7. března 2014 se členky Klubu žen sešly ke svému tradičnímu posezení u příležitosti svátku žen na Obecním úřadě v Tučíně. Takto se
každoročně setkávají od roku 2005, kdy klub žen vznikl. Mezi ženami byly
přivítány dvě nové členky - Blanka Bubeníková a Kamila Benešová. Pozvání
mezi členky klubu žen přijal i starosta obce pan Jiří Řezníček, který v letošním roce připravil pro přítomné ženy nečekané, ale milé překvapení. Nedostavil se jako pan starosta, ale přišel popřát v převleku „tučňáka“ a každé ženě
s přáním předal jarní květinu - primulku.
V průběhu setkání členky klubu žen zhodnotily, jak se podařilo v loňském
roce plnit plánované akce a jaké nové akce připravují na letošní rok.
Během posezení přichystal starosta Jiří Řezníček další překvapení spolu
s panem Michalem Pospíšilem, členem kulturní komise. Zahráli na kytary
a zazpívali všem přítomným ženám několik skladeb, např. od Waldemara
Matušky, bratří Nedvědů, ale i lidovky. Byli odměněni potleskem.
V průběhu večera starosta poděkoval ženám za pomoc při akcích během loňského roku (např. úklid v čekárnách, pečení cukroví a koláčků na akce, za
pomoc s vyhrabáním suché trávy z biokoridorů).
Také přispěl svým nápadem k činnosti klubu žen - sepsat recepty tradičních
jídel, cukroví nebo pečiva v našem kraji a vydat publikaci, jejímž cílem bude
snaha o to, aby tato tradiční jídla naší kuchyně neupadla v zapomnění. Jako
ukázku předvedl několik publikací o vaření, které v některých obcích již vydali. V regionu Poodří (Moravskoslezský kraj) vydali publikaci „Rybí speciality v Poodří“, kde mimo receptů nechybí pár slov k historii rybníkářství
v této lokalitě, jak zpracovávat a uchovávat ryby, různé způsoby úprav sladkovodních ryb.
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V rámci projektu „Chutě našeho přátelství“ byla vydáná kuchařská kniha mikroregionu Východní Slovácko s tradičními recepty předků z mikroregionu
„Východní Slovácko“ a „Čachtice - Kopanice“.
„Tradiční receptář aneb co se u nás vařilo“ vydaly obce Třenovice, Horní
Tošanovice a Lutiše u příležitosti Dožínkových slavností.
Formou kalendáře byla vydaná „Kuchařka české a moravské vesnice“ ze tří
koutů naší vlasti - Poorlicko, Podchlumí a Strážnicko. Recepty jsou rozděleny
do několika oblastí - polévky, pokrmy z brambor, pokrmy ze zeleniny, pokrmy z masa a drůbeže, pokrmy z luštěnin, obilovin, sladké a ovocné pokrmy
a moučníky.
Během setkání následovala debata o dalších možnostech činnosti klubu žen
v obci - např. vysazení bylinkové zahrádky a péči o ni, vyhlášení druhého
ročníku fotosoutěže. Vysazení bylinkové zahrádky by se mohlo uskutečnit
v plánovaném muzeu. Nasušené bylinky se pak mohou použít na propagaci
naší obce. Dům, který je po úpravách určen k tomu, aby sloužil jako muzeum, by měl sloužit také jako klubovna. Jde o to, aby tento dům žil, aby
byl využit i pro jiné aktivity - například obnovit včelín. Muzeum by se mělo
stát součástí naučné stezky. Prosíme, nevyhazujte staré nepotřebné věci, např.
různé zemědělské nářadí, keramiku, nádobí … vše se může stát pro stávající
muzeum cenností.
Setkání probíhalo v příjemné atmosféře, pro všechny přítomné bylo nachystáno pohoštění.
A na závěr ještě několik slov k Mezinárodnímu dni žen. Mezinárodní den
žen se původně nezrodil jako svátek. Je vlastně holdem schopnosti žen konat
jinak, než jak po staletí vnímá většinová společnost. Mezinárodní den žen je
dnes pro většinu lidí připomínkou minulého režimu. I když 8. březen může
mít pro různé lidi odlišný význam, vždy by měl být chápán i jako připomínka
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boje žen za svobodnější a spravedlivější svět. V současnosti již volební právo
máme, můžeme studovat na vysokých školách, jsme relativně svobodní.
V celé řadě zemí světa MDŽ stále nese původní poselství - nutnost boje za
základní ženská lidská práva. Tento den by měl být o úctě, porozumění, pochopení a lásce.
Za Klub žen v Tučíně zapsala Marie Staňková

Hlasujte pro proměnu roku 2013 v obci Tučín
Obec Tučín se v roce 2013 účastnila Národní putovní výstavy „Má vlast“ Cílem akce je prezentovat na proměny měst a obcí České republiky. Nyní můžete sami dát hlas některé z proměn obce Tučín, která se Vám líbí.V této chvíli
můžete svým hlasem posunout proměnu Obecního úřadu , která má z našich
prezentovaných proměn nejvíce hlasů na vyšší pozici.
Tučín soutěží s proměnami č. 17,18, 19, 20, 21, 22
Hlasovat můžete do 1.5.2014 na www.tucin.cz
Hlasujte na: Klikni zde pro hlasování
( postup hlasování - kliknete na odkaz Klikni pro hlasování, otevře se stránka
Má vlast, vyberete proměnu dle čísla a příslušného obrázku, kliknete na
označovací kroužek pod názvem proměny a přejedete na spodek stránky, kde
odliknete odkaz Hlasuj.)
Děkujeme za Váš hlas i čas strávený hlasováním.
Propagační předměty obce Tučín
Obec Tučín nabízí občanům k prodeji na obecním úřadu propagační předměty
Přívěsky na klíče Tučňák se světýlkem
Dětský kartáček na zuby Tučňák
Karty kvarteto s obrázky z Tučína
Láhve 0,5 l se znakem Tučína
Dřevěné turistické známky
Pohlednice
Mince Tučňák
Ručník se znakem obce
Zvoneček litý
Nově : keramický hrníček modrý, plyšový Tučňák jako polštářek
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Termíny nahlášených akcí:
10.května od 14:00 hod Tučínský špekáček v areálu koupaliště
30.května

Den dětí – ZŠ Želatovice (Charamzko)

7.června

Hry Mikroregionu Pobečví – od 10:00 hod Grymov
(stodola)

31.května

Kácení máje ( za deště v budově OU Tučín)

26.-27.července Hodové slavnosti v Tučíně

Sbírka předmětů do muzea obce Tučín
Muzeum společně s klubovou místností pro Klub žen a Zahrádkáře bude
v následujícím období postupně zrealizováno v domě po Janu Konupčíkovi
č.p.17. Nechceme zde vybudovat jen pamětní dům s exponáty do kterého
zavítá jen několik návštěvníků při akcích, případně při procházkách po naučné stezce, ale chceme aby tento jeden z posledních nejstarších domů v obci
ukázal i mladší generaci dětem z mateřských škol a základních škol jak se žilo
dříve. Součástí by měl být i zrekonstruovaný včelín s možností ukázky jak to
žije v úlu, pěstování bylinek a jejich využití pro ukázku jak vypadají, jak voní
případně jak chutnají a následným využitím pro čaje. V domku bude místnost, kde si mohou posedět děvčata z Klubu žen, zahrádkáři, včelaři apod.
Žádáme občany, kteří mají doma staré věci z domácnosti, kuchyně, hospodářství, zemědělské nářadí i stroje, nábytek, žehličky, kočárky, hračky, kola,
trakaře, troky apod. a chtějí je věnovat do mini muzea v Tučíně aby tyto věci
nevyhazovali a oznámili na obecní úřad možnost věnování. Drobné věci můžete donést, nebo se přijdeme podívat a zajistíme odnos či odvoz.
Každý dárce jakéhokoli exponátu bude v případě souhlasu uveřejněn v muzeu.
Oznámení o věnování můžete osobně, písemně, emailem na ou@tucin.cz,
nebo na telefon obecního úřadu 581 227 032 nebo mobil 732 876 307.
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