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Vážení spoluobčané!
Další číslo Zpráviček z Tučína vám přináší, co se událo ve druhém čtvrtletí roku
2014 a další informace z obce. Tak si na chvíli sedněte a v klidu si můžete vše
přečíst.

Z činnosti obce:

• 4.-5.4. uspořádala knihovnice Mgr. Marta Rychlíková v knihovně akci pro
děti, která má celostátní i mezinárodní zapojení. V rámci akce „Noc s Andersenem“ stráví děti celý večer mezi knihami. Společně s knihovnicí si čtou
z vybraných knížek, ale také hrají hry, povídají si a zjišťují, co dělají knihy
v noci, neboť součástí večera je i přespání přímo v knihovně.
• 11.4. měly všechny hospodyňky i pánové možnost využít akce pořádané
Klubem žen a zúčastnit se besedy o čajích, kořeních, kořenících směsí a mlsků. Na této akci mohli všichni ze širokého sortimentu čajů (léčivých i bylin),
koření a mlsků ochutnat, přivonět si a samozřejmě i pro svou domácnost
nakoupit. Nákup ale není podmínkou. Je to velmi užitečná akce zvláště pro
kuchaře a hostitele. Škoda, že této nabídky, která dojela až za Vámi, využilo
jen malé množství žen. Tak snad příště.
• 21.4. Velikonoční pondělí. Připadá mi, že tento zvyk pomalu ztrácí na tradicích, neboť při ohlédnutí do dřívějších let nelze nevzpomenout, že se obec
hemžila koledníky s pomlázkami a taškami plnými vykoledovaných vajíček
a jiných sladkostí. Dnes sem tam potkáte nějakého tatínka s dítětem, jak jde
navštívit nejbližší rodinu, pár starších koledníků, kteří jdou taktéž vymrskat
své známé, aby neuschly a mnohé hospodyňky ani neví, jestli vajíčka, která
obarvily, vůbec rozdají. Trendem se stává sbalit rodinu a odjet mimo někam
do ZOO nebo jen tak na výlet. Možná to berou jako obtěžování, že za nimi
přijdou kluci s koledou. Je to škoda zvláště pro tu generaci dětí, která ani už
nepozná, jaké to je přinést si domů pořádnou koledu, neboť málokde jsou
doma.
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Zkusme si tedy připomenout, co to Velikonoce jsou a jaký mají tyto svátky
význam obecně, tedy ne jen pondělí Velikonoční.
Velikonoce jsou vyvrcholením 40 denního postního období. Poslední týden postu se nazýval Pašijový, Svatý, též Veliký. Pondělí před Velikonocemi se nazývá
Modré pondělí. Název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele.
Úterý se říká Šedivé úterý a bylo bez zvláštních zvyků. Středa se nazývá Sazometná středa. Tento den se vymetaly komíny. Někde též nazývaná Škaredá
středa. Lidé se neměli nijak mračit, jinak by se škaredili každou středu v roce.
Je to den, kdy Jidáš zradil Krista – škaredil se na něj. Čtvrtek se nazývá Zelený
čtvrtek. Název je odvozen od zeleného mešního roucha, které se v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst zelená strava, aby byl člověk celý rok zdravý. Naposledy zazní kostelní zvony, pak umlknou až do Bílé soboty – „odlétají do Říma“.
Místo zvonů se ozývají klapačky a řehtačky. Ze země se rámusem vyhánějí zlé
síly. Lidé se omývali rosou nebo v potoce, pojídali pečivo pomazané medem,
tzv. jidášky. Pátek se jmenuje Velký pátek, někdy také Bolestný, Tichý a je dnem
hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek je Ježíš vyslýchán, v pátek pak
odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován. Nekonala se mše a při bohoslužbě se
pouze četly texty a zpěvy. V kostelech se upravoval „Boží hrob“, předváděly se
pašijové hry. Procházela se křížová cesta na památku Ježíšova utrpení a bolesti.
Tento den lidé vstávali před východem slunce, aby se omytím v potoce či řece
uchránili nemocí a bolestí. Věřilo se, že se země otevírá, aby vydala poklady.
Ten den se podle pověsti otevíral i památný Blaník. Byl to den bez práce, nepilo
se mléko, nejedla se vejce, kuřáci nekouřili, chlapci vrkali a klepali ve tři hodiny
odpoledne. Tento den se nesmělo prát, neboť pradleny říkaly, že by namáčely
prádlo do Kristovy krve - Velký pátek je svátkem vody.
Pátek byl také dnem čarodějnic – lidé věřili, že kdyby čarodějnice získala nějaký
jejich předmět (pramen vlasů, kravské chlupy, hrnek mléka) mohla by jej uhranout, naplnit zlou energií a kletbou a ukrýt někde ve stavení nebo v chlévě - pak
by se začaly dít hrozné věci – lidé by onemocněli, krávy by dojily krev, ovocné
stromoví by zasychalo.
Sobota je poslední postní den Bílá sobota (Veliká, Provodní), kdy bylo Ježíšovo
tělo sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu. Po stránce liturgické se tento
den konala jen noční bohoslužba – tzv. vigilie (bdění). Dopoledne se před kostelem pálil a světil oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně odnášely na polínku
domů, chlapci naposledy hrkali s koledou. Večer všichni v kostele vítali Krista,
jenž vstal z mrtvých. Zvony se vracejí z Říma. Také se omývaly obličeje sněhem
nebo studenou vodou – aby byli lidé po celý rok zdraví.
Neděle – Boží hod velikonoční. 1. Neděli velikonoční se světily velikonoční
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pokrmy – beránek, mazanec, chléb, vejce a víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. Kdokoli přišel do stavení, musel
dostat kus posvěceného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, skopové a jehněčí
maso a holoubata, předem posvěcená v kostele. Den vzkříšení Ježíše Krista.
Pondělí – o Velikonočním pondělí zvaném také – Červené (podle darování červeného vejce), Mrskaný pondělek, Pomlázkové hody – se nekonaly liturgické
úkony, chodilo se však na pomlázku. Původně ještě pohanský magický obřad
k zajištění plodnosti a zdraví. Muži z žen čerstvými metlami (pomlázkami)
vyháněli nemoci a polévali je mocnou živou vodou – za tuto službu se jim ženy
odměňovaly zdobenými vejci jako příslibek skrytého, budoucího života. Někteří
odborníci se domnívají, že šlehání a polévání žen je vlastně symbolickým aktem oplodnění. Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež, ale
i dospělé. Dodnes mládenci chodí za děvčaty dům od domu s vlastnoručně vyrobenými nebo koupenými pomlázkami splétanými z různého počtu vrbového
proutí, které jsou na koncích zdobené pestrobarevnými stuhami. Malí i velcí
koledníci dostávají od vyšlehaných dívek zdobená vajíčka, malé sladkosti nebo
velikonoční perníčky. Zvláštní pozornost si zaslouží i rýmované říkačky „velikonoční koledy“, které obvykle celý rituál koledování provázejí. A tak se „koleda“
říká tomu, co si koledník vykoleduje, samotné obchůzce, ale koleda je zároveň
i zmíněná říkanka. Koledování (vánoční i velikonoční) se církev snažila zakázat, ale bez úspěchu – tento pohanský zvyk byl a je mezi lidmi hluboce zakořeněný.

• 1.5. Tučéňáci na kolech. Na tento státní svátek, nazývaný dříve Svátek práce, byla naplánována vyjížďka na kolech. Pozvánka byla zveřejněna na webových stránkách obce Tučín i v Přerovském deníku. Není tedy divu, že už
na samotný sraz v Tučíně se dostavilo 27 cyklistů. Počasí přálo a na trase se
přidala početná skupina seniorů – cyklistů z Radslavic, Grymova, Lazniček
a Šišmy. Cestou se stále přidávali další účastníci a tak bylo obtížné stanovit
přesný počet. Ten byl ověřen až na první občerstvovací zastávce v paršovském lese, kde naše doprovodné vozidlo řízené Petrem Pospíšilem připravilo
horkou kávičku, čajíček, vodu nebo energii sbalenou na cestu v podobě oplatku. Počet 50 cyklistů od 12 do 70 let věku. Prvním cílem byla obec Skalička
– Vesnice Olomouckého kraje roku 2011. U větrného mlýna pana Červeka
nás přivítala starostka obce Petra Kočnarová se štamprličkou. Po domluvené
prohlídce funkčního mlýna následovalo občerstvení v hospůdce U Bagarů.
Výběr z výborné zelňačky, klobásky nebo tlačenky byl pro všechny. Další
skupina využila i možnost prohlídky muzea mořeplavce. Cestou zpět jsme
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navštívili Lázně Teplice, Osecký jez a závěr byl v Tučíně u č.p. 15 v pohostinství Na Rybníčku.
Celá akce se vydařila a z bravurně zvládnutých 60km můžou mít dobrý pocit
zvláště účastníci, kteří se vydali na kole poprvé po několika letech. Více foto
na www.tucin.cz odkaz na rajče.

• 3.5. proběhl sběr nebezpečného odpadu. Občané měli možnost, jako na
podzim, zbavit se nebezpečných odpadů jako je elektronika, ledničky, televize, pneumatiky a nebezpečné látky a obaly od nich.
• 9.5. uspořádal Český zahrádkářský svaz v Tučíně výroční členskou schůzi
v budově obecního úřadu. Zaneprázdněnost a nemoci zastihly na poslední
chvíli i členy výboru a tak museli zahrádkáři operativně improvizovat, ale
se vším si jako vždy poradili bez ztráty kytičky.
• 10.5. se konal v areálu koupaliště festival trampské, folkové, bluegrassové
a country muziky. Letošnímu 12. ročníku přálo sluníčko a tak si návštěvníci mohli v klidu a pohodě užívat příjemné soboty. Více článek.
• 31.5. uspořádali Nadšenci tradiční
akci Kácení máje. Doprovodný kulturní program včetně překvapení od
Nadšenců si zasloužil potlesk. Letos
se kácela májka naruby. Tedy, špička
májky byla silným větrem zlomená
a tak vypadala jako by byla obráceně.
Více článek.
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• 1.6. byl zahájen provoz koupaliště v Tučíně. V letošním roce bude mít v nájmu koupaliště za účelem provozování občerstvení paní Nováková Miroslava,
která se jako jediná přihlásila na veřejnou výzvu obce Tučín do výběrového
řízení o pronájem.
• 7.6. se vypravilo družstvo Tučína pod vedením starosty obce na v pořadí 8.
Hry bez hranic DSO Mikroregionu Pobečví. Tentokrát se organizování ujala
obec Grymov, která přivítala naše družstvo ve složení: Řezníček Jiří, Dlouhá Alena, Dlouhý František, Zdeněk Novák, Jiří Sehnalík, Jana Šuláková,
Jaroslav Štěpaník a řidič Vojta Korejz, který družstvo dopravil Tučolínem na
místo her. Tučolíno pak na vyžádání obce Grymov vozilo soutěžící a návštěvníky her po obci. Jedním z úkolů her (pro dva soutěžící) bylo uvařit sekyrkovou polévku, ostatní část družstva soutěžila v disciplínách jako jízda na kole
v gumácích s hráběmi, vytláčení balíku slámy, přebírání luštěnin, házení
brambor do koše apod. Vaření na otevřeném ohni v kotli se ujali Jirka Řezníček a Jarda Štěpaník. Ostatní členové družstva pod vedením Zdeňka Nováka
hájili ve hrách barvy Tučína. Nechyběli ani fanoušci z Tučína, z obce dorazily povzbudit naše družstvo i rodiny Štěpaníkova, Zlámalova, Řezníčkova
a Vyrubalíkova. Výkony podali všichni na velkou pochvalu a při vyhlašování výsledků jsme si mohli zajásat
za získané celkové třetí místo, což je
z 13 účastníků výborné. Naši kuchtíci se svou sekyrkovou polévkou
podávanou do bochníčků chleba obsadili celkové druhé místo za vítěznými Radvanicemi. Vítězům blahopřejeme a našemu družstvu TučíZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 32/2014
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na děkujeme za vzornou reprezentaci. Tučolíno dovezlo družstvo i zpět do
Tučína. Více článek.
• 7.6. v odpoledních hodinách uspořádali rodiče s dětmi společně s hasiči
Dětský den v Tučíně. Více článek
• 12.6. navštívilo naši obec 60 účastníků poznávací exkurze pracovníků
pozemkových a katastrálních úřadů, a to pracovníci zpracovávající návrhy
pozemkových úprav, zeměměřiči, starostové a zástupci zemědělské veřejnosti. Cílem exkurze bylo zhodnotit, posoudit a vyměnit si zkušenosti s realizovanými protipovodňovými a protierozními opatřeními, revitalizacemi
vodních toků, realizacemi polyfunkční cestní sítě a výsadeb zeleně, které byly
navrženy a následně realizovány v průběhu posledních 10 let. Účastníci navštívili obce Býškovice, Lhotku, Radkovu Lhotu, Rakov, Želatovice a na závěr
Tučín. V Tučíně se exkurze pěšky prošla od retenční nádrže přes spojovací
cestu mezi Zemankou na podolskou, Na Hranici, Ovocnou alejí přes Tučínský potok k obecnímu úřadu a následně kolem výsadeb a mlýna až na koupaliště, kde bylo zajištěno na objednávku závěrečné hodnocení s občerstvením.
Pro zájemce o komentovanou projížďku po obci bylo přistaveno i Tučolíno

sezonou. Škoda jen, že dorazila zajímavá kulturní akce až za námi, za vynikajících bezplatných podmínek a podpora návštěvníků ze strany občanů byla
mizivá.
Děkujeme sboru za kulturní zážitek a hrstce návštěvníků, kteří je přišli
povzbudit.
• 17.6. přijela do obce Mateřská škola Loučka se čtyřiceti dětmi a pěti pedagogickými pracovníky. Po dohodě s obcí a Terezkou Korejzovou strávili
v Tučíně krásný, zážitkový den. Děti se svezly Tučolínem, navštívily stanoviště naučné stezky, podívaly se na malá zvířátka u Korejzů, ke kterým ještě
zapůjčila Pavla Štěpaníková další domácí zvířata. Každého pak svezla Terezka
na ponících. Některé děti s obavou, jiné s vyvalenými kukadly nahlížely i na
býky do kravína. Na závěr všichni navštívili školní zahradu v Tučíně, kde děti
pojedly, doplnily tekutiny a pohrály si na průlezkách. Při odjezdu zvláštním

a všem k poslechu zahráli Tučéňáci. Akci pořádala Českomoravská komora
pro pozemkové úpravy ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem KPÚ
pro Olomoucký kraj, pobočka Přerov.
• 13.6. uspořádal v areálu koupaliště
na základě vlastního požádání Smíšený pěvecký sbor VOKÁL koncert
s názvem „Okolo světa cestička“. Od
18 hodin v programu zazněly lidové
písně z různých končin světa. Počasí
přálo, vstupné bylo, dle přání sboristů, dobrovolné, neboť vystupovali zcela zdarma. Tímto koncertem v přírodě se loučili se svou další velmi úspěšnou
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 32/2014
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autobusem vyjádřily pracovnice MŠ
Loučka velkou spokojenost, neboť
už dnes ani na vesnicích děti nevidí tolik živých domácích zvířat jako
tento den v Tučíně. Poděkování patří Terezce Korejzové, která věnovala dětem svůj čas, Pavle Štěpaníkové
za zapůjčení zvířátek a MŠ Tučín za
umožnění odpočinku na školní zahradě včetně poskytnutí sociálního
zařízení dětem z MŠ Loučka.
• 18.6. odjel starosta do Prahy podávat opět žádost o dotaci na Cyklostezku
pro pěší a cyklisty Tučín – Želatovice. Koncem července bude rozhodnuto
a v případě finanční podpory bude stezka realizována do konce roku 2014
v období září – listopad 2014.
• 18.6. se do obce přijela podívat a využít projížďky Tučolínem Mateřská
škola Dvořákova z Přerova. Pro děti i pro dospělé byla projížďka kolem obce
velkým zážitkem.
• 19.6. se rozloučily děti z MŠ Tučín se staršími kamarády, školáky, kteří po
prázdninách nastoupí docházku do základních škol. Za účasti rodičů se s dětmi rozloučily pracovnice Mateřské školy a starosta obce.

• Informace z obecního úřadu:
- Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispěli ke zlepšení život
ního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ občané Tučína ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s., se kterou má obec Tučín smlouvu o zpětném
odběru.
Úspora, kterou dosáhla obec Tučín, celkově představuje:
Emise CO2 ekv. – 10,843 tun
Úspora energie: 266 379 MJ

Obec Tučín získala dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí ze
Státního fondu životního prostředí ve výši 637.791 Kč na projekt: Zavedení
separace a svozu bioodpadů v obci Tučín. Výše podpory činí 542.122 Kč
z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fondu soudržnosti, 31.889 Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR a obec Tučín se bude podílet částkou
63.780 Kč. Předmětem podpory je pořízení techniky pro zajištění separace
a svozu bioodpadu v obci Tučín. V rámci těchto financí bude nakoupen nosič kontejnerů za obecní traktor včetně 6 ks kontejnerů, které budou přistavovány do oblastí zahrad k odvozu biologicky rozložitelných odpadů jako
je tráva, listí a odpad ze zahrádek.
Pořízen bude také štěpkovač se samostatným motorovým pohonem, který
bude schopný poštěpkovat celé větvě ze stromů a keřů do průměru 150mm.
Štěpkování bude provádět na požádání pracovník obce za stanovený poplatek.
- Obec Tučín se připravuje na realizaci dlouho připravované akce Cyklostezka Tučín – Želatovice. Bylo požádáno o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury Praha na spolufinancování akce důležité pro bezpečný
provoz bezmotorové dopravy včetně pěších.
V prvním kole této výzvy nebyla akce podpořena. Po dalších jednáních starosty obce v Praze byla žádost podána do druhé výzvy. Výsledky budou známy začátkem srpna. Aby bylo možné akci realizovat dle podmínek dotací
do konce roku 2014, bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby
Cyklostezka Tučín – Želatovice. Z podaných nabídek byla ve veřejné soutěži
vybrána firma: EUROVIA CS,a.s.

• 30.6. zasedalo zastupitelstvo obce Tučín
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Akce bude realizována v případě získání podpory v měsících září – říjen 2014.
Současně bylo zažádáno o příspěvek na realizaci cyklostezky i na Olomouckém kraji. I v tomto případě byla v první etapě žádost nepodpořena. Po dalších vyvolaných jednáních starosty s náměstkem hejtmana odpovědným
za dopravu byl schválen symbolický příspěvek ve výši 200.000 Kč. Podle starosty je to neadekvátní částka vzhledem k rozpočtovaným 6 mil. Kč a proto
starosta vyvolal další jednání s hejtmanem Olomouckého kraje o navýšení
finanční částky.

- Na obecním úřadě je k zakoupení maskot Tučňák,
který poslouží dětem jako polštářek. Cena 220 Kč

- V měsíci červnu byla dokončena realizace prodloužení kanalizace v části
obce Tučín II. Jedná se o úsek od Pohostinství U rybníčku kolem Podmolíkového, Barboříkového a Dudového až k retenční nádrži. Do této kanalizace byly napojeny příslušné domy. Byly připraveny i odbočky pro plánované
výstavby v lokalitě Na Kopci. Akce byla financována z obecního rozpočtu
ve výši 645.804 Kč
- V měsíci červnu byl zakoupen terénní mulčer (sekačka) Crossjet s profesionálním pohonem 4x4, který je schopen pomulčovat i vysokou trávu, rákos
a náletové dřeviny. Sekačka je určena pro práci ve svahovitém a špatně dostupném terénu, v kterém nelze využít stávající techniku obecního úřadu.
Sekačka je nutná zvláště pro povinnou údržbu vysazených biokoridorů,
svodných vsakovacích průlehů a části svahů retenční nádrže. Na tyto akce již
v letošním a příštím roce končí následná dvouletá péče hrazená z prostředků
dotací.
- V červenci byly, za pomocí pracovníků zaměstnaných s podporou Úřadu
práce, zahájeny práce na vyzvednutí kamenných příkopů v úseku od Štěpaníkového po Popelkovo. Tyto práce byly již plánovány v minulém období.
Vzhledem k vysokým nákladům na provedení v případě realizace firmou
byla zvolena levnější varianta za pomocí dotovaných pracovníků.
- Pořízení „Žebříku pro 3 osoby pro jednotku SDH Tučín “
spolufinancoval Olomoucký kraj příspěvkem na pořízení, rekonstrukci,
opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 10.000,- Kč
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Pozvánka na nahlášené akce v termínu:
30.8.2014

Soutěž SDH v požárním sportu o Pohár starosty
obce – retenční nádrž
26.9.2014
Setkání zástupců spolků se starostou
a zastupitelstvem obce – OU Tučín
10. - 11.10.2014 Komunální volby do zastupitelstev obcí a volby)
do Senátu Parlamentu ČR, vestibul budovy OU Tučín
18.10.2014
II. Vinobraní – ochutnávka vín, k tanci a poslechu
JEN TAK II, budova OU Tučín
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Beseda o čajích a koření

MIKROREGION S TUČŇÁKY NA KOLECH

Klub žen v Tučíně pořádal v pátek 11. dubna 2014 „Besedu o čajích, koření,
kořenících směsí a mlsků“ v budově Obecního úřad v Tučíně nejen pro své
členky, ale i pro veřejnost. Beseda se stala již tradicí, jelikož ji klub žen zajišťuje každoročně od roku 2007. Besedou provázela Hana Novotná z Přerova.
Nejprve si přítomné mohly prohlédnout a „očmuchat“ koření a kořenící směsi. Mezi novinky patří směs „chlebové koření“ a směs koření a sušené zeleniny „farmářka“. Beseda probíhala v příjemné atmosféře s ochutnávkou dvou
druhů čajů - vázaného kvetoucího čaje s názvem „vanilkové nebe“ a zeleného
rooibose s názvem „chladivé jahůdky“. Paní Hana Novotná dokázala poutavě hovořit nejen o předváděných sypaných čajích, o jejich správné přípravě
a využití, ale i o koření a ještě k tomu přidala několik lákavých receptů. Na
závěr besedy přichystala pro malé i velké mlsouny spoustu mlsků a výrobky s
velikonoční tématikou. Po skončení besedy si přítomné nakoupily různé čaje,
koření i mlsky. Veškeré nabízené produkty a mnoho dalšího lze nakoupit v
prodejně paní Hany Novotné v centru města Přerova, na Pivovarské ulici. Je
škoda, že se besedy v letošním roce zúčastnilo méně zájemců, protože mohli
vybírat z velkého sortimentu předváděného zboží. Tak příště se těšíme na
větší zájem o tuto akci.
Marie Staňková za Klub žen v Tučíně
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Ve sváteční den 1.5.2014 se skupiny z několika obcí mikroregionu připojily
k cyklovýletu, který připravila obec Tučín v čele se starostou obce Jirkou
Řezníčkem pro všechny zájemce nejen ze své obce, ale také z celého mikroregionu Pobečví. Sešla se nás nečekaně velká skupina dospělých i dvou dětí
Švarcových z Lazníček, které celou trasu ujely s námi. Začínalo se v Tučíně, další výletníci se připojili v Pavlovicích. Trasa vedla lesem směrem přes
Maleník s cílem ve Skaličce. Po cestě tučínští zajistili dodávku s občerstvením a osvěženi jsme pokračovali do obce Skalička. Starostka obce Petra
Kočnarová nás všechny uvítala ve své obci, domluvila zpřístupnění a prohlídku větrného mlýna. Navštívili jsme v minulém roce otevřené muzeum
mořeplavce a zajímaly nás také uskutečněné projekty v obcích směrem do
Skaličky a ve Skaličce samotné.
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Tučínský špekáček

N

Vždy je inspirativní podívat se na dobré příklady v jiných obcích. V hospůdce
u Bagarů byl domluven oběd pro všechny účastníky.
Počasí nám tentokrát vyšlo na jedničku, slibované bouřky se nekonaly. Celková trasa z Tučína byla plánována na 55 km, účastníci z Lazníček urazili
o něco více – kolem osmdesáti km. Děkujeme tučínským za organizaci výletu.
Dagmar Kubzová
V Lazníčkách 2.5.2014
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a Tučínském špekáčku se hrálo, tančilo i koupalo.
V sobotu 10. května se sešli v areálu koupaliště v Tučíně příznivci
trampské, country, bluegrassové a folkové muziky na 12. ročníku hudebního
festivalu Tučínský špekáček. Počasí konečně po čtyřech letech deštivého smáčení festivalu uvolnilo také sluníčko, které zpříjemnilo atmosféru celé akce.
Přítomní návštěvníci využili k posezení připravené, zastřešené prostranství
pod stany, slunečníky, ale také na travnatých plochách koupaliště. Pohodová
sobota připomínala letní dny, kdy chodí na koupaliště lidé odpočívat, relaxovat a koupat se. Teď k tomu měli spoustu dobré hudby, tanečních vystoupení a bohaté občerstvení z udírny i roštu. Vstupné zdarma pro děti do 15 let
přivedlo i rodiče s dětmi, které se mohly zabavit na dětských atrakcích nebo
opékáním špekáčků u táboráku, který hořel pod dohledem hasiče SDH po
celou dobu festivalu v horní části areálu. Špekáčky byly pro děti nebo dospělé
do 130 cm výšky zdarma. O auta návštěvníků se postarali senioři zahrádkáři,
kteří je navedli na bezplatné parkoviště. Úderem čtrnácté hodiny přivítala
všechny přítomné konferenciérka Blanka a uvedla na parket první vystupující taneční skupinu Divoké růže z Tučína. I první hudební vystoupení patřilo
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domácí skupině Tučéňáci z Tučína.
Divoké růžičky ve svém dalším vystoupení poprvé představily i nové
kostýmy, které pro ně ušila jejich
vedoucí Jana Klvaňová. V průběhu
dne se na jevišti vystřídali skupiny
A.M.Úlet, Hot Jazz Šůtrs, Kamarádi,
Country míza, Freďáci a Stop Time.
Při výměně skupin na jevišti se tradičně na parketu tancovalo country
v podání dalších tanečních skupin
Colorédo a Ruty Šuty Kelč. Taneční
skupina Colorédo vystoupila i ve společném tanci s Divokými růžičkami.
Celou dobu akce se o pitný režim
a chuťové buňky návštěvníků i účinkujících staral místní spolek Sešlost
obecních nadšenců. Po ukončení
první části vystoupení skupin došlo
na zúčtování malé sázky mezi členkou Coloréda a starostou obce. Předmětem bylo počasí. Starosta po celou dobu příprav od počátku roku tvrdil, že
bude pěkně, druhá strana předpovídala déšť. Kdo prohraje, bude se koupat na
špekáčku v koupališti. Počasí bylo sluníčkové a tak vedoucí Růžiček splnila
závazek a zaplavala si v čerstvě napuštěné minerální vodě. Ve druhé části festivalu hrála k tanci i poslechu na večerním country bále skupina Proč ne Band
z Moravské Třebové. Pro pohodu přítomných se zatopilo ve stanech a pokračovalo se v dobré náladě. V průběhu večera byli vyhodnoceni nejlepší
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 32/2014

a nejvytrvalejší tanečníci, kteří byli odměněni věcnými cenami předanými
starostou obce. Ten musel krátce po předání cen také absolvovat rozplavbu ve
vodě, neboť sedm minut před půlnocí začalo pršet a tak byla splněna i předpověď vedoucí Růžiček. Po ukončení country bálu se pod stanem rozezněla
hudba ve složení muzikantů: kdo měl s sebou nějaký hudební nástroj, hrál
a tak si návštěvníci zahráli na dobrou noc a závěr příjemné akce. Do Tučína
na koupaliště to v sobotu měl nejbližší návštěvník 150 metrů, nejvzdálenější
byl z Madagaskaru. Celá akce proběhla v pohodě a příjemné atmosféře díky
počasí, organizátorům, účinkujícím, návštěvníkům a Olomouckému kraji,
který finančně tuto kulturní aktivitu podpořil. Doufáme, že příští 13. ročník
bude také vyhřívaný sluníčkem a spokojeností návštěvníků.
Řezníček Jiří

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V OBCI TUČÍN
konaných ve dnech 23. - 24. května 2014
Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

362
69
69
0

100%
19,06%
100,00%
0,00%

17
11
10
7
6
5
5
4
3
1

24,6%
15,9%
14,5%
10,1%

Počty hlasů pro jednotlivé strany:
KDU-ČSL
ČSSD
TOP 09
ANO 2011
Strana svobodných občanů
KSČM
ODS
LEV 21
Strana zdravého rozumu
Česká pirátská strana
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HRY BEZ HRANIC V GRYMOVĚ SE VYDAŘILY
Již 8. ročník soutěže HER BEZ HRANIC, kterou každoročně pořádají společně Místní akční skupina MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. ve spolupráci
s MIKROREGIONEM POBEČVÍ tropické počasí neodradilo. Jednotlivé
obce Mikroregionu Pobečví se v pořádání her střídají a tento rok byla řada na
obci GRYMOV. Letošní akce měla podtitul ,,U RYCHLÝCH VESNIČANEK
VE STODOLE‘‘ a skutečně se veškeré dění odehrávalo stylově kolem stodoly
a ve stodole, kterou obec vlastní a ve které pořádá kulturní akce.
Setkání občanů všech obcí mikroregionu Pobečví bylo součástí projektu MAS
Moravská brána „Přátelství bez hranic MAS Moravská brána - Gmina Prószków“, financovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko. Všech třináct
družstev bylo zastoupeno vždy pěti soutěžícími, zahraniční hosté z Polska
přijeli z obce Winów a sousední mikroregion reprezentovala obec Hradčany.
Hostitelská obec připravila soutěže v duchu venkovských tradic – jako například ,,jedeme na pole‘‘, ,,hodíme to na hůru“, ,,pytlování‘‘ a celkem dalších
7 soutěží k pobavení soutěžících družstev i přihlížejících.
Ze soutěžního klání si odneslo 1. cenu družstvo z obce Buk.
Paralelně část týmu vždy vaří na ohništi polévky – tentokrát jsme dostali zadání ,,sekyrková polévka‘‘. Zadání bylo geniální, každý je vymyslel po svém
a nakonec vzniklo 13 polévek a každá jiná, některé také se sekyrkou v kotlíku. Porota neměla lehký úkol a potvrdilo se, že výbornými kuchaři jsou
nejčastěji muži. Tak jako vloni i letos
zvítězilo nepřekonatelné a stylové
pánské duo kuchtíků z Radvanic!
Celý průběh přátelského setkání doprovázelo krásné taneční vystoupení
prosenického ,,Prosénku‘‘ a velmi zajímavá ukázka výcviku psů a zadržení
pachatele policií ČR. Zájemce o projížďku vozilo ,,Tučolíno‘‘ obcí a koňský povoz zase stezkou kolem Bečvy.
Velký obdiv všech nás – účastníků si
zaslouží malá počtem, ale velká svým nadšením pořádající obec Grymov v čele
se starostkou obce paní Magdou Holou, která neustále zdůrazňovala práci celého týmu lidí z obce, kteří se podíleli na takto velké akci a bez nichž by to nešlo.
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pak chvíli trvalo, než se nově příchozí hráči sehráli, ale díky bodové šňůře
v závěru sezony jsme nakonec skončili dvanáctí se ziskem 28 bodů. Od nové
sezony budou v Tučíně opět hrát dvě mužstva. Stávající SK Tučín (možná jiný
název), a nově mužstvo starších hráčů FC Tučín, kteří budou hrát veteránskou ligu (Breczko, Sehnalík, Novák, Zmeškal, Brhel, Dostál, Rychlík, Král
a další). V mimosportovní činnosti jsme v březnu pořádali Maškarní bál.
Děkujeme všem, kteří se tohoto plesu zúčastnili a přispěli tak na činnost fotbalistů.
Budeme se těšit na Vaši účast, jak na poli sportovním tak i na příštím maškarním bálu.
za SK Tučín Novák Zdeněk
Poděkování za podporu také všem
ostatním občanům Grymova, kteří
svou účastí celou akci podpořili.
TAKŽE – GRYMOVŠTÍ – DĚKUJEME!

Tai chi v Tučíně

Dagmar Kubzová – předsedkyně
DSO Mikroregion Pobečví
za všechny účastníky

Hodnocení sezony 2013/2014 fotbalistů SK Tučín.
22.6.2014 skončil další ročník 1.PLMK, kterého se zúčastnil i náš oddíl malé
kopané. SK Tučín v uplynulém ročníku reprezentovali tito hráči. Brankáři:
Sehnalík Jiří st., Stokláska Jiří, Kundera Martin Hráči: Breczko Štefan, Brhel
Jaroslav, Bubeník Jan, Čtvrtníček Tomáš, Dlouhý Lukáš, Hanák Jiří, Huňka
Dalibor, Jurečka Oto, Klézl Lubomír, Novák Zdeněk, Pěček Bronislav, Stiskálek Michal, Stoklásek Václav, Zdráhal Radim a Zmeškal Jiří. Podzimní část
loňského ročníku se nám vůbec nevyvedla. Získali jsme pouhých 13 bodů za
čtyři výhry a jednu remízu. Nutno dodat, že v podzimní části z důvodu zranění vůbec nenastoupili Novák Zdeněk a Radim Zdráhal, kvůli povinnostem
v klubu odehráli minimální počet zápasů Honza Bubeník a Tomáš Čtvrtníček. Dalibor Huňka po druhém zápase ukončil působení v mužstvu. Ale
i ostatní hráči se, z důvodu pracovního zaneprázdnění, nemohli zúčastnit některých zápasů a tak se několikrát stalo, že jsme utkání odehráli pouze v šesti
lidech bez hráče na střídání. Nastalou situaci bylo nutné řešit. Na sklonku
podzimní části k mužstvu přišel Broňa Pěček, a pro jarní část přišli Hanák
Jiří, Martin Kundera a Klézl Lubomír. První jarní zápas v Buku jsme vyhráli,
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 32/2014

Tai chi je staré čínské cvičení a bojové umění, které má kořeny v tradicích
taoistické filozofie. V průběhu téměř dvou tisíciletí různé taoistické školy vyvíjely a vylepšovaly zdravotní cvičení jako součást svého duchovního zdokonalování. Dnes se mu lidé věnují zejména kvůli jeho pozitivním účinkům
na zdraví. Je vhodné pro všechny věkové skupiny. Pravidelné cvičení celkově
posiluje organismus, zlepšuje psychickou pohodu, má příznivý vliv na zvládání stresových situací, soustředění, posílení imunitního systému, zmírnění
bolestí zad, kolen a kyčlí, snížení nadváhy. Toto harmonické cvičení spojující
klid a pohyb je v podstatě meditací v pohybu. Pomalé a jemné pohyby, které
se při cvičení provádějí, vedou k uvolnění jak svalstva, tak i psychického napětí.
V Tučíně již dva roky probíhá pravidelné cvičení tai chi pod vedením zkušené
lektorky paní Libuše Trucálkové. Od
jednoduchých začátků a procvičování
všech částí těla se postupně propracováváme k jednotlivým uvolňovacím
cvičením (čchi kungům), které stálým
opakováním dovádíme k dokonalosti.
Velmi atraktivním je cvičení s nářadím,
jako je například vějíř nebo meč. My jsme zatím nacvičili známou sestavu s vějířem. Po prázdninách budeme pokračovat další novou sestavou „24 forem“, která
v sobě zahrnuje všechny základní prvky. Pokud máte zájem, rády Vás přivítáme ve svém středu. Přijďte si vyzkoušet toto zajímavé cvičení, které není jen
o pohybu, ale i o stavu mysli.
Jana Slaměníková
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 32/2014
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SDH Tučín

T

uto sezónu se v Tučíně nepodařilo vytvořit soutěžní družstvo děvčat.
Ovšem ve spolupráci se sousedními Radslavicemi, které mají také nedostatek členů zapálených pro závody, se podařilo vytvořit tým mužů. Tento
tým pravidelně trénuje. Od dubna doposud, se zúčastnili pěti závodů.
10.5. se zástupci Tučína zúčastnili Okrskové soutěže v Pavlovicích. Díky zranění při útoku a nepodařené štafetě se teamu podařilo umístit v celkovém
pořadí až na 4. místě.
O měsíc později 7.6. vyjelo smíšené družstvo nabrat zkušenosti a poměřit
síly s velmi zkušenými družstvy do Provodovic na noční soutěž “O pohár
SDH Provodovice“. Soutěžilo se v požárním útoku na 2B. Naši se umístili
z 22 družstev až na 14. místě.
20.6. zavítali do Beňova na 2.ročník noční hasičské Soutěže “O pohár starosty obce“. Kvůli deštivému počasí byla soutěž velmi náročná, ovšem jen pro
ostatní družstva. Naši chlapi vyhráli první místo.
6.7. Tučínské soutěžní družstvo poctilo návštěvou Podolí. Jednalo se o netradiční soutěž “Podolský důlek“ pořádaný u příležitosti tamních hodových
slavností. Tučín se umístil na druhém místě, hned za domácími. Buďme rádi
za krásné druhé místo. V požárním útoku se nepovedl spoj na rozdělovači
a tak naši šli do následující tajné diciplíny s velkou ztrátou. Zachránila je
znalost bojového řádu. Mimo sportovních úspěchů a neúspěchů sbor dobrovolných hasičů pomáhal při organizaci dětského dne v Tučíně.
Díky dotacím Olomouckého kraje a obce Tučín bylo možné rozšířit výbavu
jednotky o nafukovací člun, kalové čerpadlo a požární žebřík.
Sehnalík Jiří

Potníčkovou pavučinou. Trasa vedla krásným tučínským okolím, kde mohli
přespolní poznat, jak je u nás hezky. Po projití trasy a splnění všech úkolů
byly děti odměněny drobnými dárečky a občerstvením. Sladkosti a odměny
dostávaly i během plnění úkolů.
Na Rybníčku si potom děti mohly zaskákat na trampolíně a skákacím hradu.
Celou dobu také měly možnost nechat si namalovat na obličej obrázek podle svého výběru. Všichni si mohli prohlédnout zemědělskou techniku zapůjčenou Agrasem Želatovice, a také se projet naším slavným Tučolínem.
Od 17 hodin byl připraven další program a to vystoupení dívčí skupiny
Divoké růže a country skupiny Coloreda, které nám zatančily tři veselé

Dětský den v Tučíně
Letošní název dětského dne zněl Putování s Ferdou Mravencem. Po obvyklých přípravách a přečtení Ferdy Mravence vše vypuklo 7.června po 14 hod
Na Rybníčku. Tentokrát jsme začali divadelním vystoupením šermířské skupiny, která nás vesele nastartovala na delší sluncem provázející trasu. Po získání startovní karty si děti mohly vyzkoušet krocení divokého koníka, hod
do hlemýždího okénka, zatloukání hřebíků, přenos poraněného Ferdy, projely se na poníkovi, nabíraly vajíčka čínskými hůlkami, zahrály si kuželky,
vozily dřevo na vor, malovaly křídami kamarády Ferdy a nakonec profrčely
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country tance. V 18 hodin začali hasiči chrlit pěnu, které se už děti nemohly dočkat. Po asi hodinovém řádění v nekonečné pěně byly děti osprchovány hasičskou hadicí a mohly si zatančit nebo pak i zazpívat. Celé odpoledne
i večer nám totiž k dobré náladě zpívala Romana. V průběhu celého programu
si mohli všichni pochutnat na dobrotách od hasičů.
Všem pořadatelům, sponzorům i lidem, kteří jakkoliv přispěli na Den dětí,
mnohokrát děkuji.
Mgr. Marta Rychlíková

Sbor dobrovolných hasičů
Tučín
ve spolupráci s Obcí

Tučín
SDH Tučín

si Vás obēany, rodáky, pƎíbuzné, pƎátele a
ostatní dovolují pozvat na
Hodové slavnosti v Tučíně

POZVÁNKA
Hodové slavnosti – Tučín
26. – 27. července 2014

Všem sponzorƽm dĢkujeme za zachování pƎíznĢ,
podporu lidové tradice a poskytnutých darƽ do
tomboly.

Obec Tučín
Vesnice roku 2009

Sobota 26.7.2013

- Metaná (možnost vyzkoušet i
zahrát si)
- SK Tučín – Veteráni Tučín

7:00 - hudební budíēek:
Vyhrávání Aničkám a sponzorƽm
10:00 Hodový prƽvod na mši od obecního
úƎadu pro všechny zájemce
10:15 - Slavnostní mše svatá u kapliēky

- Fotbal generací

15:00 – 17:00 Projížďky Tučolínem

14:30 -

Hodové sportovní klání na hřišti

Neděle 27.7.2013

(sraz aktérƽ ve 14:15 hod)
Pro aktéry obēerstvení zdarma

17:00 - 22:00 - posezení na koupališti u
pĢnivého moku ēi volné
dodržování pitného režimu

K poslechu i tanci hrají :

„TUČÉŇÁCI“

17:00 - Hodová veselice Na Rybníēku
K tanci a poslechu hraje:

ORION ‐ Holešov
Po celé dva dny budou Na Rybníēku pouƛové
atrakce kolotoēe, houpaēky, stƎelnice
Obēerstvení zajištĢno na všech akcích.
SrdeēnĢ zvou poƎadatelé
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