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Vážení spoluobčané!
Zprávičky z Tučína vám přináší ohlédnutí za uplynulým rokem a přehled událostí a činností, které se udály v obci od července do prosince roku 2014 a včetně dalších informací z obce. Ve skutečnosti se toho děje mnohem víc, jen škoda, že ne všichni organizátoři akcí či spolky dodají příspěvek do zpráviček pro
Vaši informovanost. Ve druhé části zpráviček již připomeneme události letošního roku od ledna do března.

Z činnosti obce:

• 4.7. se sešli starostové Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Pobečví,
jehož členem je i obec Tučín, k jednání Valné hromady. Hostitelem VH byla
tentokrát obec Lazničky pod vedením starostky obce Dagmar Kubzové, předsedkyně MR Pobečví. Po projednání plánu činnosti a rozpočtu na další období připadla i příjemná chvíle na blahopřání k padesátým narozeninám panu
Jemelíkovi, starostovi obce Radslavice a paní Blaťákové, starostce obce Zábeštní Lhota. Blahopřejeme.
• 12.7. se vypravila děvčata z Taneční skupiny Divoké růže z Tučína společně s taneční skupinou Colorédo do Roštění na vystoupení. V pěkném areálu
vedle hřiště sklidili potlesk a ocenění za zpříjemnění country večera se skupinou Texas.
• 17.7. se konalo veřejné projednání strategie Místní akční skupiny (MAS)
Moravská brána na další plánovací období. Strategie musí být řádně vytvořena, aby bylo možné v následujících letech čerpat dotační prostředky na případné realizace v obcích na území MAS.
• 23.7. starosta obce Řezníček jednal s hejtmanem Olomouckého kraje ing.
Jiřím Rozbořilem o možnostech spolufinancování připraveného projektu
Stezky pro pěší a cyklisty Tučín – Želatovice.
Jednání vyvolal starosta na základě prvotního zamítnutí žádosti o dotaci na
výstavbu. Po projednání argumentů a významu akce byla pomoc přislíbena.
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• 25.7. byla vyhlášena vesnicí roku Olomouckého kraje roku 2014 obec Nová
Hradečná.
• Ve dnech 26. - 27.7. proběhly v Tučíně hodové slavnosti. V sobotu odpoledne si za sluníčkového počasí mohli zájemci vyzkoušet pod vedením paní
Hany Pavlíčkové a pana Zdeňka Pavlíčka metanou. Každý, kdo si chtěl vyzkoušet, jak se kužely na metanou hází, a jaká jsou pravidla, se mohl zúčastnit. Po úvodních pokynech a zkušebních hodech si zájemci poměřili svou šikovnost v metané malým turnajem trojic. Po metané přišla na řadu malá kopaná. Tentokrát zápas SK Tučín proti Veteránům a tradičně si zahrála i děvčata. Není důležité, kdo vyhrál, ale příjemně strávené sobotní odpoledne s trochou pohybu, sluníčka a občerstvení. Pro účastníky sportovních klání i diváky byla naražena u šaten fotbalistů bečka piva, kterou věnovala obec aktérům
a fandícím divákům. Po sportovním odpoledni byl připraven hudební večer k
posezení i tanci s místní skupinou Tučéňáci. Příjemné písničky z 60. a 70. let,
ale i ty modernější, si přišli poslechnout i návštěvníci z okolí. Tanečníci se bohužel probudili trochu později, protože z důvodu náročného nedělního hodového programu bylo domluveno, že akce bude ukončena už ve 23:00 hod.

Toto rozhodnutí bylo dodrženo, a tak opozdilci, kteří se rozhodli přijít až po
22. hodině, měli smůlu. Hodové slavnosti pokračovaly hlavním dnem v neděli. Od rána obcházeli zástupci SDH Tučín společně s dechovou hudbou Záhorská kapela obec a vyhrávali budíček u každého domu, kde bydlí Anička.
Poté následoval průvod od obecního úřadu ke zvonici, kde byla farářem Arturem Gorkou odsloužena mše svatá. Hodové veselí se rozjelo v odpoledních
hodinách Na Rybníčku za účasti pouťových atrakcí a hudební skupiny, která
hrála k tanci i poslechu do nočních hodin. Děti i dospělí měli opět možnost
využít zdarma projížděk Tučolínem po obci.
• 1.8. přišla na obec smutná zpráva. Ve věku 75. let zemřel náhle pan Arnošt Dvořák. Člověk, který se po dobu života v obci aktivně zapojoval nejen
do kulturního dění v obci, ale dokázal také ochotně přiložit ruku k dílu a pomoci, kde bylo potřeba. Od roku 1991 do roku 1998 byl členem zastupitelstva
obce Tučín, kde zastával post místostarosty a později v letech 1998 – 2002 zastával funkci starosty obce. Čest jeho památce.
• 9.8. uspořádal pan Novák Zdeněk Turnaj v nohejbale. Hrálo se na dvou
hřištích, které byly pro tyto aktivity připraveny na hřišti pro malou kopanou.
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• 15.8. proběhlo veřejné projednání Územního plánu obce Tučín na Magistrátu města Přerova. Pozvání na toto veřejné projednání bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce a vyhlášením v obecním rozhlase.
• 25.8. odjel starosta obce do Prahy na Ministerstvo dopravy ČR projednat
problémy s přiznáním dotace na výstavbu cyklostezky Tučín – Želatovice,
které se neustále opakovaly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury. Za účasti projektanta byly vyvráceny pochybnosti o správnosti projektu
a bylo přislíbeno přiznání dotace.
• 26.8. převzal starosta obce společně s pracovníkem obce, který byl zaškolen
na obsluhu dodaného zařízení, štěpkovač dřevin a nosič kontejnerů za obecní
traktor. Nosič i štěpkovač byl pořízen z dotace Operačního programu životní
prostředí.

kontejnerů, které budou přistavovány do oblastí zahrad k odvozu biologicky
rozložitelných odpadů jako je tráva, listí a odpad ze zahrádek.
• 26.8. byl v 16:30 hodin vyhlášen poplach a výjezd jednotce SDH Tučín na
zabezpečení spadlé zdi ve dvoře č.p. 10. Hasiči na místě vyklidili prostory
ohrožené dalším pádem a zajistili dřevěnými vzpěrami část zdiva hrozící
pádem a přístřešek u zdi.

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

• 10. 9. navštívilo obec Tučín 28 starostů ze Slovenska. Starosta Jiří Řezníček
společně s místostarostkou Janou Slaměníkovou a členkou kulturního výboru Marií Breczkovou připravili prezentaci na obecním úřadě včetně projížďky Tučolínem s výkladem o historii i současnosti obce. Se zájmem kolegové
ze Slovenska navštívili i Mateřskou školu v Tučíně a ocenili vybavení i dobZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015
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rou práci MŠ prezentovanou ředitelkou Evou Vysloužilovou. Po malém občerstvení, při němž byly předloženy ke konzumaci i místní produkty: koláčky pí Hrdličkové, cukroví pí Řezníčkové a pí Dvořákové a sýry pí Štěpaníkové, delegace odjela s poděkováním a uznáním příznivého rozvoje obce Tučín.
Všem se v Tučíně moc líbilo.
• 13.9. 2014 uspořádal SDH Tučín
7. ročník hasičské soutěže O pohár
starosty obce. Závody se uskutečnily na vodní ploše Plavisko, nazývané některými jedinci „Moravské
Gabčíkovo“.
• 17.9. podpořila obec Tučín humanitární akci pro postižené děti, kterou každoročně pořádají v Kozlovicích, zapůjčením Tučolína, které
vozilo postižené děti v areálu hřiště a po cyklostezce do Grymova.
• 27.9. byl uspořádán cyklovýlet s Tučňáky za poznáním. Tentokrát se vyjelo
do obcí Mikroregionu Pobečví, který je spoluorganizátorem a zajišťuje v navštívených obcích občerstvení. Více článek.

• 4.10. přijela firma SITA sbírat nebezpečný odpad na točnu.
• 10. - 11.10. proběhly v obci komunální volby do zastupitelstva obce.
Více výsledky voleb.
• 18.10. uspořádal pan Štěpaník Jaroslav společně s členy skupiny Tučéňáci 2. Vinobraní v Tučíně. V budově
obecního úřadu Tučín bylo připraveno občerstvení a degustace vín z Jižní Moravy, a to z oblastí Prušánky
a Polešovice. K dobré náladě úvodem zahrála skupina Tučéňáci a poté převzala
nadvládu nad zábavou skupina Jen Tak II. I tombola byla hodnotná a veselá.

• 31.10. uspořádala mladší část SDH včetně žen a děvčat akci Nocování dětí
s hasiči v budově obecního úřadu. Více článek

• 1.10. se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce ve volebním období
2010 – 2014. Součástí zasedání zastupitelstva bylo i setkání se zástupci spolků. Starosta obce poděkoval všem spolkům za spolupráci při rozvoji obce
a předal zástupcům pamětní listy se symbolickou medailí. Po malém občerstvení následovala volná diskuze mezi přítomnými a promítání fotografií a videí z činnosti z celého volebního období.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015
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• 15.11. uspořádal Klub žen výstavku fotografií, které byly dodány do fotosoutěže v řádném termínu do 15.10. Fotosoutěže se mohli zúčastnit dospělí
i děti. Na výstavce však byly vystaveny i ruční práce malých dětí z MŠ Tučín.
Více článek
• 22.11. se na obecním úřadě sešli senioři společně s jubilanty, kteří v roce
2014 dosáhli kulatého životního jubilea počínaje 50. lety. Nejdříve zúčastněné pozdravily děti z MŠ Tučín s krásným pásmem oživeným líbivými kostýmy malých zahradníků. Poté potěšily krásnými písničkami i děti ze Základní
školy v Želatovicích. Nejen písničky, ale zazněly i flétny a housličky v podání
Lucky Štěpaníkové. Po příjemném pozdravu dětí následovalo přání jubilantům. Starosta obce Jiří Řezníček společně s místostarostkou obce Janou Slaměníkovou, členkou zastupitelstva Marií Breczkovou a Alenou Dlouhou popřáli všem jubilantům a předali jim symbolické dárky, pro ženy kosmetické balíčky a pro pány pozdrav z pivovaru. Společné setkání s možností tance
i poslechu za účasti muziky z Hustopečí, pokračovalo po slavnostním přípitku se všemi přítomnými. Dobrou náladu si vytvořili všichni jubilanti, jak
čerství padesátníci, tak zkušenější, kterým táhne na 80, 90 či 100 let a věkový
rozdíl nehrál žádnou roli. Všem ještě blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
• 23.11. uspořádal obecní úřad v Tučíně vítání občánků narozených koncem roku 2013 a v roce 2014. Do
připravené obřadní místnosti pro vítání občánků přišli společně se svými příbuznými k slavnostnímu uvítání do života manželé Jan a Pavlína
Čtvrtníčkovi se synem Janem, manželé Petra a Marek Miholovi se synem Tomášem, manželé Markéta a Karel Kovářovi se synem Karlem, manželé Kamila a Radim Zdráhalovi s dcerou Julií, manželé Pavla a Petr Štěpaníkovi s dcerou Viktorií a manželé
Marta a Martin Rychlíkovi se synem
Martinem. Starosta obce společně
s místostarostkou přivítali děti jako
nové občánky obce a děti z MŠ Tučín je přišly pozdravit jako své budoucí kamarády. K hezké atmosféře
přispěla i básnička v podání Aničky
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

Lukášové. Po symbolickém zapsání
do pamětní knihy a předání dárků
- mince 1Tučňák pro štěstí a plyšového Tučňáka, se všichni vyfotili do
kroniky obce. Zaplněná místnost
byla příjemným prostředím pro důstojné přivítání.
• 5.12. navštívil již v dopoledních
hodinách mateřskou školu Mikuláš.
Byla spousta radosti, ale i malé slzičky. Asi to černé svědomí a čert.
Ale nikoho si neodnesl a děti slíbily,
že budou všechny hodné.
• 5.12. v podvečer obcházel Mikuláš se svou družinou celou obec. Tam,
kde jsou malé děti, Mikuláš zavítal
a naděloval dárečky.
• 6.12. zorganizoval obecní úřad
již tradiční Mikulášský zájezd do
sklípku na Jižní Moravu. Tentokrát
byl vybrán sklípek v obci Velehrad.
Tato oblast je bohatá i na poznávání. Nejprve byla prohlídka Archeoskanzenu v Modré, domluvená starostou,
následně expozice Vodní svět v téže obci. Po zajímavých prohlídkách jak žili
naši předchůdci a také jak žijí v dnešní době ryby a vodní tvorové z pohledu pod hladinou, jsme s očekáváním navštívili sklípek a zjišťovali, jak chutná
víno na Velehradu. Poutavý výklad o víně s ochutnávkou proložený vtipy
manželky majitele sklípku nás málem zdolal, ale všichni vydrželi a v klidu
usedli k zábavě a konzumaci ve sklípku. K dobré náladě přispěli svou hrou
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noční koledy. Vánočním říkáním proložila zpívání Anička Lukášová, pěknými básničkami děti, které sklidily velký potlesk. O další aplaus se postarali Anička Kociánová a Vláďa Zavadil, kteří se na výzvu starosty, zda-li
si ještě někdo nechce zazpívat, sami
přihlásili a zazpívali krásné písničky.
Hlavním koordinátorem této akce
byla Maruška Breczková.
• 31.12. zorganizovali sportovci malé kopané Silvestrovský výkop. Na
hřiště v Tučíně si přišli zahrát a zafandit příznivci tohoto sportu

a zpěvem Tučéňáci a samozřejmě
nechyběla ani veselá tombola a návštěva svaté trojice. Tedy dvojice.
Mikuláše a anděla. Čert byl taky, ale
určitě ne svatý. Před půlnocí všichni
účastníci dorazili bezpečně v pořádku domů.
• 13.-14.12. si připravil Dámský klub
očekávanou Vánoční výstavku. Více
článek
• 20.12. SDH Tučín schůzoval na své výroční členské schůzi, které se zúčastnily i sbory dobrovolných hasičů z okrsku Pavlovice.
• 23.12. se podruhé podařilo uspořádat Zpívání koled u Betléma, který postavili společně Marie Breczková, Štefan Breczko, Peťa Pospíšil, Vojta Korejz
a u vyřezávání sošek asistoval Antonín Šustek. Zazpívat si tentokrát přišlo
celkem na 100 občanů včetně dětí. Jarda Štěpaník se opět postaral o vánoční
punč pro děti a svařáček pro dospělé, který uvařil společně s Michalem Pospíšilem. A protože všichni neznají slova koled, promítal Jarda jejich texty
na zeď zvonice a k tomu pouštěl hudební doprovod. Po prvotním nesouhlasu techniky s požadavky organizátorů se vše vyřešilo a návsí se rozezněly váZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

/12

/13

Informace z obecního úřadu:
- 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.
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.

VÝSLEDKY 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU
ČR V OBCI TUČÍN
konaných ve dnech 17. – 18. října 2014
CELKOVÝ POČET VOLIČŮ
ODEVZDANÝCH HLASŮ
PLATNÝCH HLASŮ
1. Ing. Antonín Prachař
5. RNDr. Jitka Seitlová

100 %
30 %
30 %

80
28

74 %
26 %

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA V OBCI TUČÍN
konaných ve dnech 10. – 11. října 2014
Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů
Jméno zvolených členů zastupitelstva:
Jana Slaměníková
Jiří Řezníček
Karel Kolář
Petr Pospíšil
Zdeněk Novák
Marie Breczková
Leoš Zdráhal
Petr Štěpaník
Marie Staňková
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360
108
108
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360
233
226
7

100 %
64,7 %
62,7 %

Počet hlasů:
176
174
162
165
127
135
130
88
81
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Jméno náhradníků:
Jiří Sehnalík
Michal Pospíšil
Rostislav Marek
Jana Šuláková
Jan Čtvrtníček
Blanka Bubeníková
Tomáš Prudil
Jan Simon
František Simon

Cyklonadšenci mikroregionem Pobečví
105
115
94
42
58
78
78
28
58

Pořadí je uvedeno dle zákonného přepočtu stran.

Turnaj v nohejbale
V sobotu odpoledne 9.8.2014 se uskutečnil nohejbalový turnaj na místním
fotbalovém hřišti. Turnaje se zúčastnilo 7 tříčlenných mužstev, která systémem vzájemných utkání odehrála dvacet dramatických zápasů. Po skončení
posledního klání získala tabulka toto pořadí.
1. Oldřichov A
2. Veteráni Tučín
( Brhel J., Novák Z., Smékal Jakub)
3. Janek Boys Tučín (Jurečka O., Dundálek T., Čtvrtníček T.)
4. Bohuslávky
5. Calda Tým
(Caletka P., Caletka M., Hlobil L., Bubeník H.)
6. Slepení
(společný tým hráčů z Želatovic a Přerova)
7. Oldřichov B
Při vyhlašování konečných výsledků byly první čtyři týmy odměněny hodnotnými cenami. Tímto bych chtěl poděkovat Josefu Smékalovi a Mirce Novákové za sponzoring tohoto turnaje.
Novák Zdeněk

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

V

sobotu 27.9.2014 přátelé cykloturistiky z několika obcí Mikroregionu
Pobečví navázali na tradici z minulého roku, kdy poznávali ze sedla kola
část obcí mikroregionu Pobečví. Tentokrát projeli jeho druhou část a mohli
se seznámit s tím, co nového se za poslední období v obcích událo a podařilo.
Cyklisté z Tučína, Radslavic, Sušic, Grymova, Prosenic, Buku a Radvanic přijeli do první letošní zastávky - obce Lazníky a hned při příjezdu mohli obdivovat citlivě opravenou budovu obecního úřadu. S dalšími realizovanými
projekty je seznámila paní starostka obce Lazníky Látalová. Ve Výklekách
jsme se sešli na novém dětském hřišti u mateřské školy a občerstvení pro žíznivé bylo nachystáno pod novou přístavbou u obecní budovy. Opět i zde krátké seznámení s obcí z úst pana starosty Zapletala. Poté trasa vedla do sportovního areálu obce Lazníčky
s prohlídkou dětského a multifunkčního hřiště. Po kávě a zákusku se pokračovalo romantickou, lesní cyklo a zároveň in-line
stezkou přes Daskabát a Tršice
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do naší poslední zastávky – Zábeštní Lhoty. Na hřišti všichni dostali pozdní
oběd a starostka obce představila svou chloubu - na etapy opravenou kapli uprostřed obce. Odtud se již všichni rozjeli domů, ale ještě předtím jsme
si slíbili, že příští rok se na kole potkáme opět. Za itinerář cyklojízdy patří
poděkování starostovi obce Tučín a za přípravu akce také všem ostatním
starostům navštívených obci.
Dagmar Kubzová

Nocování s hasiči v Tučíně

V

pátek 31. října připravili hasiči a hasičky z Tučína svůj 3. ročník halloweenského nocování pro děti. Akce se konala v prostorách místního
obecního úřadu, kde jsme se společně s dětmi uvítali a po setmění se vydali
na dobrodružnou cestu Tučínem.
Pro děti byl připraven skutečný požár, který musely společnými silami uhasit, zachránit zraněné a dostat je do bezpečí, kde jim musely poskytnout první pomoc. Děti to bravurně zvládly a vyzkoušely si na vlastní kůži, jaké to je
být hasičem.
Po tomto dobrodružství děti čekala večerní stezka odvahy. Větší a statečnější děti si troufly projít stezku samy a menší, které měly strach, prošly stezku
ve skupince, a tak stezku odvahy úspěšně zvládly všechny děti na jedničku.
Poté jsme pokračovali v cestě večerním Tučínem. Děti měly rozsvícené halloweenské lampiony, s kterými jsme došli zpět do budovy obecního úřadu,
kde na děti čekal další program.
Po menším občerstvení jsme si s dětmi zahráli pár veselých her, u kterých si
děti pořádně zařádily a poté, aby si trochu odpočinuly,
si mohly vyrobit podzimního skřítka. Mezitím se pro
děti chystala večeře, na kterou jim hasiči přichystali
krupicovou kaši. Po večeři
si děti nachystaly své pelíšky
na spaní, převlékly se do pyžam, vyčistily si zoubky a při
pohádce ulehly ke spánku.
Až konečně usnuli poslední
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

vytrvalci, ulehli ke spánku i hasiči a hasičky, aby všichni načerpali síly na
další dobrodružství, které nás čekalo ráno.
Ráno bylo co by dup, ačkoliv budíček byl přichystaný až na osmou hodinu
ranní, některá ranní ptáčátka byla vyspaná již o půl sedmé a svým špitáním
vzbudila i ostatní. Dostala snídani a po ní měli hasiči opět připravený další
program. Děti si zahrály pár her, u kterých se po ránu proběhly a protáhly.
Po ranním řádění na ně čekalo halloweenské zdobení upečených muffinů,
které si podle své vlastní fantazie mohly ozdobit krémem, hallowenskými
strašidýlky, dýněmi z marcipánu a různým zdobením.
Pak jsme s dětmi vyráběli strašidelné kolíčky, které si děti obarvily barvičkami, nakreslily si a vystřihly strašidelný halloweenský obličej a nalepily ho na
kolíček. Až všechny děti měly vše vyrobené, mohly si dát ovoce ke svačince
a jít si zahrát hru židličkovou.
Čas se velmi rychle krátil a blížil se konec našeho nocování, proto jsme se
společně ještě vyfotili a usadili děti do kroužku. Všechny děti dostaly dárečky, diplomy a medaile za účast na našem halloweenském nocování. A poté
už jen následovalo rozloučení se s dětmi, protože si pro ně přicházely rodiče.
Na závěr patří všem dětem velké poděkování za účast na naší společné akci
a za to, že byly moc hodné, vynalézavé a statečné. Další poděkování patří
obecnímu úřadu, za poskytnutí prostor k nocování. Největší dík patří hasičům a hasičkám, kteří se zapojili do příprav a hladkému průběhu nocování.
Budeme se těšit opět za rok.
Autorka: Kamila Zdráhalová, SDH Tučín
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Hubertova jízda dětí

V

neděli 2. listopadu Brooming ranch Tučín uspořádal 2. dětskou Hubertovu jízdu, která tak ukončila i dětskou jezdeckou sezónu. Ta letošní byla
pro mnohé děti velmi inspirativní a většina se v sedle zúčastnila nejedněch
dětských závodů.
Ranní mlha brzy ustoupila a patnáct dvojic čekalo v Tučíně na svou stužku.
Stužka se připíná na rukáv a tímto symbolem se každý zařadí do lotu, který
pro letošní rok vedl Matěj Klvaňa. Všichni chtěli předvést svým nejbližším
a známým, kdo bude letos pomyslně nejšikovnějším mladým jezdcem a odnese si trofej v podobě liščího ohonu. Jmenovitě se Hubertovy jízdy zúčastnili z Tučína Adámek Korejz s Vendou, Lukášek Štěpaník s Ferdou, Matoušek
Štěpaník s Brendou, z Pavlovic Matěj Klvaňa s Fredíkem a Kuba Klvaňa s Polynkou, z Oldřichova Štěpánek Stehno s Tilinkou, Johanka Stehnová s Belinkou, Jirka Janků s Anitou a Mareček Janků se Sendy, z Hlubokých Mašúvek
Barunka Kochová s Tatynkou a ze Staré vsi Vašík Koláček s Luckou a Zuzka
Procházková s Ediem, ze Slavíče Terezka Švédová s Darinkou, Alexík Jan Dubec s Happíkem a Evička Havelková s Kitem. Seřazení do slavnostního nástupu a úvodní slovo, které všechny přivítalo, proběhlo na „Na Rybníčku“ a nic
nebránilo tomu vyjet na trasu, kde i letos na děti čekalo několik úkolů.
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Jako první byla připravena dráha
s překážkami. Bylo určené přesné pořadí průjezdu překážek, které ukázal Adámek Korejz s Vendou. Nikdo
z jezdců kurz nespletl a všech patnáct dvojic se mohlo vydat po vyznačené trase dále. U tučínské rozhledny zvané Mlýn čekal na jezdce úkol,
který byl nazván opičí dráha. Trasu jako první projel Lukášek s Ferdou a vlastně ostatní se už jen opičili a snažili se projet stejně jako on. Na
konci této dráhy čekal občerstvovací
vůz a tak všichni jezdci a i ti, kdo se
s námi chtěli projít, anebo jen pobavit, dostali koláček, čaj nebo svařák.
Po menší přestávce, kdy jezdci a vodiči načerpali síly, se mohlo jet dále. Tentokrát jsme se ocitli na území skřítků. I když v pohádkách nejsou moc oblíbení, v Tučíně si jejich pomoci vážíme, a tak jsme je i pro tuto akci poprosili, aby schovali dětem nějaké malé překvapení. Malé balíčky si odnesly nejen
děti z koňských sedel, ale i děti ze sedadel Tučolína, které nás po celou trasu
doprovázelo. Snad ta maličkost bude takovou památkou na procházku Tučínem. Přes potok dále je u nás krásná stromková alej. Ta se už druhým rokem
stala pozorností při Hubertově jízdě. I letos se objevilo plno jablíček a mrkviček pro koníky a bonbonky pro děti rozvěšené na stromkách postupně do
kopce. Děti si z úkolem poradily velmi rychle a tak Tučolíno, které už pomalu
jelo „Na Rybníček“, nečekalo dlouho. I když byl už konec vyjížďky, na jezdce
čekal ještě „hon na lišku“. Pro letošní rok tak nejrychlejší věneček na tyčce byl
symbolem chycení lišky do lasa, a toto se povedlo Terezce s Darinkou, která
si liščí ohon odnesla. Následovalo slavnostní ukončení a každý jezdec byl
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dekorován medailí, dostal kyblíček
plný věcí, hlavně pro svého koníka
a památeční rámeček na fotku. Hubertova jízda byla tímto ukončena, ale
zábava na rybníčku ještě zdaleka ne.
Smažily se čerstvé bramboráčky, pro
dospělé se naléval svařák, pro děti
čaj. Ty děti, které se vezly Tučolínem,
se mohly pak projet na poníkovi anebo si vyzkoušet vylovit podkovu.
Kolem třetí hodiny odpoledne ruch pomalu utichl a všechny děti se vracely
domů, doufáme, že spokojeny z nových zkušeností a zážitků, a že příští Hubertova jízda bude bezmála tak dobrá, jako ta letošní. Jsme moc rádi, že dětských zájemců přibývá, jak ze strany dětí s koňmi, tak i ze strany povzbuzujících. Děkuji všem za pomoc, sponzorům za dárky pro děti, jak koupené, tak
ručně dělané, bez Vás by to opravdu nešlo, díky a příští rok Hubertově jízdě,
Nazdar!
Za Brooming ranch Tučín
Tereza Korejzová

Vánoční zpívání

L

etos jsme se opět sešli 23.12. na
návsi u kapličky, kde jsme si všichni přišli zazpívat vánoční koledy.
Po přivítání panem starostou se představili školáčci a školáci se svými říkankami, básničkami a písničkami
a také Anička Lukášová, která si připravila vánoční básně a všem připomněla co znamenají o adventu barvy.
Tak jako loni nám pan J. Štěpaník připravil několik koled, které jsme si společně zazpívali.
Všichni se mohli občerstvit vánočním svařáčkem a děti ovocným punčem,
k nahlédnutí byla otevřena kaplička, kde paní Kopecká připravila svíčky
a kdo měl zájem, mohl si odnést „Betlémské světlo“.
Závěrem všechny potěšilo zpívání koled Aničky Kocianové a Vládíka Zavadila a věříme, že „Vánoční zpívání „ se stane tučínskou tradicí.
Kulturní výbor
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Výstava fotograﬁí

K

lub žen v Tučíně společně s Obecním úřadem uspořádal 2. ročník výstavy fotografií s námětem „Příroda a zvířata kolem nás“. Výstava fotografií se konala ve dnech 15. - 16. listopadu 2014 v prostorách Obecního úřadu v Tučíně, její součástí byla i výstava výtvarných prací dětí z místní mateřské školky. Fotografové se podělili o zážitky z fotografování v přírodě a na
svých fotografiích zachytili předzahrádky před domy v obci a přírodu kolem
obce - stromy, keře, květiny, rybník, přírodní zajímavosti, péči o přírodu, ale
i jak se lidé nevhodně chovají k přírodě. Ke zhlédnutí byly i fotografie přírody v „černobílém“. Nejvíce se líbily fotografie domácích zvířat a zvířat žijících
v přírodě včetně ptáků a také zaujaly pohledy na obec z letadla. Návštěvníci
z řad veřejnosti hodnotili vystavené fotografie v kategoriích dětí a dospělých
a výtvarných prací dětí z mateřské školky. Nejlepší fotografie a výtvarné práce budou odměněny cenami.
Po zhlédnutí a zhodnocení fotografií si návštěvníci mohli prohlédnout fotoalba a zavzpomínat na akce, které se v obci uskutečnily od roku 2002. Děvčata z Klubu žen pro zpříjemnění posezení u fotografií podávala kávu, čaj a zákusky, které napekla.
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Všem se výstava fotografií a výtvarných prací moc líbila. Své dojmy zaznamenali do návštěvní knihy a zde jsou některé z nich: „Výstava fotografií velmi
pěkná! Děkujeme za pěkný zážitek“, „Jedním slovem překrásné“ a „Moc pěkné fotografie. Příští rok se opět těšíme“.
Jelikož je z řad návštěvníků zájem o tuto výstavu, Klub žen bude v pořádání
výstav pokračovat.
Děkujeme všem, co přišli shlédnout výstavu a také organizátorkám za skvěle odvedenou práci.
Marie Staňková
Klub žen v Tučíně

Vánoční výstavka

D

ámský klub připravil vánoční výstavku 13.-14.12.2014, na níž byla vyhlášená soutěž o „Řád vanilkového rohlíčku“. Protože všechny rohlíčky
byly ohodnoceny na výbornou, každá hospodyňka si odnesla malou pozornost a velké poděkování od organizátorek za účast.
Letos jsme opět návštěvníky pozvaly do malé kavárničky, kde mohli ochutnat
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vánoční punč a cukroví, popovídat si u kávy, anebo poradit jaké nejlepší cukroví upéct na vánoční stůl.
Na výstavce jsme opět prezentovaly vánoční dekorace, perníkové chaloupky a betlémy, ozdoby z papíru, které vyrobily ženy a dívky tučínské i přespolní. Také děti z MŠ Tučín a ZŠ Želatovice si připravily pěkné vánoční ozdoby. Paní Anna Hynčicová vyrábí šperky z perliček a korálků, které jsou krásným vánočním dárkem, a paní Hanka Pavlíčková všem ukázala, jak se dá
vánoční dárek ozdobně zabalit tak, aby každého obdarovaného potěšil.
Děkujeme za návštěvu a podporu a přejeme v roce 2015 hodně zdraví
M.Breczková

Kluby malé kopané v Tučíně
Od nového ročníku 2014/2015 začala Tučín reprezentovat 2. fotbalová mužstva. Nově složené mužstvo FC Tučín, které hraje veteránskou ligu a mužstvo mladších hráčů s názvem Janek Boys Tučín, kteří hrají 1. ligu malé kopané Přerovska.
Starší hrají soutěž ze sedmi účastníky a zde je soupiska mužstva FC Tučín.
Breczko Štefan, Brhel Jaroslav, Dostál Pavel, Král Lubomír, Novák Zdeněk,
Rychlík Tomáš, Sehnalík Jiří, Vyplel Jan, Zmeškal Jiří, Pěček Jiří, Kopecký
Petr, Sohlich Jaroslav, Pospíšil Kamil, Marek Valouch a Pavlica Michal
Hodnocení:
FC Tučín
Podzimní část soutěže se nám náramně vydařila. V šesti odehraných utkáních
jsme 4x vyhráli, 2x remizovali při skóre 22:7 a 14 získanými body jsme skončili na prvním místě. Mužstvo se postupně doplňovalo o další hráče, kteří měli zájem reprezentovat náš tým. Domácí zápasy hráváme v sobotu v 9.30 hod,
venkovní dle soupeřů. Více viz. stránky www.veteraniprerov@estranky.cz

2014-2015 Veteránská liga-podzim
Mužstvo
FC Tučín
N.O.B.1994
Nealco Veterans
FC Kozel
Archivní výběr
FC Hradčany
FCV Troubky

Celkem
6
5
6
5
6
6
6

Výhra
4
4
4
3
1
1
0

2014-2015 1.Liga malé kopané-podzim
Tabulka po 13.kole

Hodnocení podzimní části fotbalových mužstev Tučína.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Janek Boys Tučín
V roce 2014/2015 se po podzimní části tým JBT průběžně umístil na 11. místě ze 14 účastníků 1. ligy malé kopané s pasivním skorém 31:41. Nejlepšími
střelci tohoto týmu jsou Bubeník Jan a Dlouhý Lukáš. Tučín v tomto roce
dále reprezentují Pěček Bronislav, Machalík Patrik, Hanák Jiří, Zmeškal Jiří,
Dundálek Tomáš, Jurečka Otto, Klézl Luboš a Kundera Martin (dlouhodobě
zraněn). Po zhodnocení průběhu podzimní části jsme se rozhodli povolat staronové a zkušené posily Nováka Zdeňka a Breczka Štefana, aby byla první liga
i v příštích letech udržena.

Remíza
2
1
0
1
1
1
0

Prohra
0
0
2
1
4
4
6

Skore
22:7
13:2
17:15
23:10
10:16
7:17
7:32

Body
14
13
12
10
4
4
0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SIBOM R.LÝSKY
FC KAFKI
SC NEALKO
FC TRAVEX
INTERNAZIONALE
OSK OSEK
AC HROT
ROT.KEDLUBEN
KOMANDO OSEK
K.B.F.
JANEK BOYS TUČÍN
SC GUNNERS
IFK VINARY
ZIPPO VINARY

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2

1
3
3
2
5
3
2
3
2
2
2
2
0
0

3
2
3
4
2
4
5
5
6
7
7
7
10
11

59:29
51:27
45:36
43:18
46:28
45:34
47:52
31:34
24:33
33:40
31:41
44:58
21:64
32:58

28
27
24
23
23
21
20
18
17
14
14
14
9
6

Nález stříbrné římské mince v Tučíně

P

ro někoho představují sběratelskou hodnotu, někdo se nechá mylně unést
představou o jejich pohádkové finanční hodnotě. Pro odborníky však
jsou v prvé řadě důležitým zdrojem informací a zároveň předmětem nevyčíslitelné kulturně historické hodnoty. V případě nálezu mincí v „in situ“ mají
pro archeology chronologický význam pro určení stáří dané archeologické situace (hrobu, pece, sídlištního objektu). Rozmístění jednotlivých mincí
v krajině může mapovat nejen sídlištní aktivity v dané době. Zdánlivě solitérní nálezy (tzv. ztrátové mince) mohou poukazovat na existenci původních komunikací procházejících před tisíci lety například krajinou Moravské
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brány. V případě římských ražeb se
často jedná o exempláře nacházející se tisíce kilometrů od míst, kde
byly vyraženy.
Během prospekce realizované pracovníky Muzea Komenského v Přerově v rámci projektu Preventivní
archeologie 10.9.2013 byla nalezena na germánském sídlišti v Tučíně stříbrná mince, která pochází z Říma.
Jedná se o stříbrný denár s ražbou Diva Faustina. Faustina I. byla manželkou
římského císaře Antonia Pia. Žila v letech 105 až 141. Zemřela velmi mladá, což není v císařské rodině nic neobvyklého. V době ražby mince byla již
po smrti. Rozměry mince jsou 17 mm x 18 mm. Její povrch nejeví známky
opotřebení, což naznačuje, že mince nemusela být dlouho v oběhu.
Na lícové straně mince je nápis DIVA AVG FAVSTINA a vyobrazení hlavy císařovny s nápadnou úpravou účesu hlavy. Slovo DIVA představuje ženskou
obdobu výrazu DIVVS (divus), což se dá přeložit jako zbožštělý. Takto byl
označován císař, kterého po smrti prohlásili za boha. Na rubové straně stojí postava římské bohyně AETERNITAS, která v pravé ruce drží zeměkouli
a v levé kopí. Jméno bohyně je jedním z mnoha anglických slov přejatých
z latiny - výraz pro věčnost (eternity).
Mince nalezená na germánském sídlišti ze starší doby římské v Tučíně patří
mezi tzv. ztrátové mince a dokládá čilé kontakty s Římským imperiem. Stříbrný denár je němým svědkem doby, kdy krajinou dolního Pobečví a přiléhajícím Záhořím probíhaly jednotlivé větve známé Jantarové stezky a stratégové římské armády začínali teprve plánovat náročné vojenské operace s cílem
pacifikovat tato území a rozšířit svou moc daleko na sever od Dunaje.
Zdeněk Schenk – Kateřina Dlouhá

Havárie německého stíhacího letounu v Tučíně ze 17. 12. 1944

D

ne 17. 12. 1944 uplyne 70 let od největší letecké bitvy, která nad územím
Moravy proběhla. Jejími aktéry byli letci 15. americké letecké armády
a piloti z elitní německé stíhací eskadry Jagdgeschwader 300 „Wilde Sau“ na
straně Luftwaffe. V osudný den mohli obyvatelé na Přerovsku pozorovat nejen padající trosky v průběhu bitvy zasažených amerických bombardérů, ale
zároveň stíhacích letounů jejich německých protivníků. Obec Tučín se rovZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

něž stala dějištěm dramatických událostí, kdy jeden německý stroj typu Focke Wulf Fw190 havaroval poblíž katastrální hranice Tučína a Podolí v poloze „Podolská hranice“. Kronikáři obce Podolí a Tučína zaznamenali tuto událost následovně:
„Dne 17. prosince přeletovalo naše území za velké mlhy množství amerických
letadel a v pravé poledne byly napadeny německými stíhačkami, při souboji byl
jeden německý letoun sestřelen a spadl poblíže obce Tučín na pole Augustina
Odstrčila, pilot byl poručík Schmidt z Norimberka“. Kronika obce Podolí, kniha první, rok zápisu 1944, str. 71
„V neděli v poledne sestřelena byla skupinou amerických bombardérů vracejících se z bombardování Horního Slezska na hranicích tučínsko-podolského
katastru německá stíhačka řízená pilotem – majorem, která se ihned vzňala
a padla na pole, patřící Stiskálkovi ze Želatovic, kde dohořela, při čemž náboje, jimiž byla stihačka vyzbrojena, vzníceny žárem nečekaně a dlouho explodovaly. Pilot byl ihned mrtev a vyproštěn z trosek letadla. Mrtvolu si odvezli
Němci, kteří zanedlouho na místo havárie neznámo kam.“ Pamětní kniha
obce Tučín, str. 125.
Mezi odborníky a badateli zabývajícími se problematikou letecké války představuje tato havárie dosud nepříliš objasněný případ. Určité rozpory panují
u jména pilota, který zde v osudný den havaroval se svým strojem. Údaje uvedené v kronice obce Podolí sice hovoří o jistém „Schmidtovi z Norimberka“,
ale tato informace je patrně mylná a zavádějící. Z pohledu dnešního stavu
bádání se dle názoru Jana Mahra jeví pravděpodobnější, že na tučínskou zem
tvrdě dosedl onoho dne Ofhr. Peter Winter (6. Staffel) se strojem Fw 190A-8,
W. Nr. 682210 „žlutá 4“, neboť zmiňovaný Lt. Schmitt (6. Staffel) vyskočil na
padáku ze stroje Fw 190A-8, W. Nr. 682234, který se zřítil na okraji Nenakonic. Tuto teorii potvrzuje jednak nález štítku s výrobním číslem stroje po průzkumu z roku 1998 provedeném Nadací LHS Vyškov, a jednak zápis z četnické stanice Dub nad Moravou, kde je uvedeno také jméno pilota.
Havárie amerických i německých letadel přitahovaly obvykle pozornost
místních, kteří byli na místě dopadu často dříve než Němci. Jedním z očitých svědků tučínské havárie byl místní občan pan Jan Konupčík, který se
dostal na místo jako první a následně byl požádán posádkou německé sanity, aby tělo pilota ještě s dalším vojákem vyprostil z letadla a snesl do nedaleko parkující sanity. Důvod byl ten, že půda byla velmi bahnitá a auto se nebylo schopno dostat až k místu havárie. Podle jeho výpovědi měl pilot zakrvácenou tvář, zřejmě zahynul na následky zranění hlavy v důsledku nouzového
přistání. V případě Tučína mají vypovídací hodnotu i archivní záběry, které
dokumentují návštěvu místa havárie v poválečném období. Místní obyvatele
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015
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Obr. 5. Signalizátor zavěšení pum
z přístrojové desky německé stíhačky
Fw 190A. Foto: Z. Schenk

Obr. 1. Debata místních u hvězdicového motoru německé stíhačky Fw 190A na jaře roku
1945. Ten havaroval dne 17. 12. 1944 u „Podolské hranice“. Zdroj: Kronika obce Podolí

na nich upoutal hvězdicový motor BMV 801 německého stíhacího letounu
Focke Wulf – Fw 190 (Obr. 1, 2).
Tento typ letounu patřil vedle známého stroje „Messerschmitt“ Bf
109 ke strojům, které německá Lufwaffe nasazovala na obranu vzdušného prostoru Třetí říše.
Z konkrétního letounu se toho do
dnešních dnů mnoho nezachovalo. Motor byl totiž spolu s dalšími
zbytky letounu po válce odtažen
do starého travertinového lomu
na okraji Tučína a poté zasypán.
Dochovaly se pouze ty části, které
byly bezprostředně po havárii odmontovány z vraku stroje, případně byly nalezeny rozptýlené v okolí
Obr. 2. Malý chlapec stojí na náboji vrtule
místa dopadu.
u motoru německé stíhačky Fw 190A.
V 90. letech se podařilo Janu HlaSnímek pochází z poválečného období.
Zdroj: Kronika obce Podolí.
vačkovi z Přerova získat z tohoto
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Obr. 3. Setrvačníkový startér motoru
německé stíhačky Fw 190A.
Foto: Z. Schenk

německého letounu Focke Wulf Fw
190A výškoměr a setrvačníkový startér hvězdicového motoru BMV 801,
který nechal zprovozuschopnit (Obr.
3, 4). Díky napájení ze 24V autobaterie, je možné jej uvést do chodu
a naslouchat autentickým zvukům
otáček, které provázely německého
stíhače naposledy před 70 lety. Ze
stejného stroje pochází také rozměrově drobný předmět z přístrojové desky – signalizátor zavěšení pum (Obr.
5), který získal Zdeněk Josefík z Pře- Obr. 4. Výškoměr se stupnicí 0-10km z přístrojové desky německé stíhačky Fw 190A.
rova.
Foto: Z. Schenk
Tyto konkrétní předměty je možné
vidět na výstavě Zkáza z nebe věnované 70. výročí bombardování města
Přerova a leteckých bojů nad Přerovskem, kterou připravili pracovníci
Muzea Komenského v Přerově. Výstavu je možné v Muzeu Komenského
v Přerově shlédnout do 15. března 2015.
Zdeněk Schenk – Jan Hlavačka
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Vyhlášení vítězů Fotosoutěže 2014
Vyhodnocení fotosoutěže „Příroda a zvířata kolem nás“
Návštěvníci fotosoutěže odevzdali 91 hlasovacích lístků a vyhodnotili jednotlivé kategorie následovně:
Kategorie dětí
1. místo - vítězná fotografie králík s kočičkou
2. místo
kačeny v rybníce
tři třetí místa se stejným počtem hlasů
3. místo
zelené jezírko
kocour Maxík po ránu
koza

Markétka Podmolíková
Lukáš Štěpaník
Jakub Klvaňa
Matyáš Králík
Matouš Štěpaník
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Kategorie dospělých
1. místo - vítězná fotografie štěňátka
2. místo
kotě mezi květináči
dvě třetí místa se stejným počtem hlasů
3. místo
vykotlaný dub
červánky
Kategorie - výtvarné práce dětí MŠ
Nejlépe byly vyhodnoceny práce dětí:

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 29.12.2014 na obecním úřadě
v Tučíně. Vítězové převzali z rukou
starosty obce fotoaparáty a ostatní
ocenění obdrželi drobné ceny a sladké odměny, které věnovala obec Tučín.
Všem blahopřejeme.
Marie Staňková za Klub žen
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Dobromila Dvořáková
Eva Lukášová
Marie Staňková
Michal Zavadil
Elišky Teiberové
Rosti Pospíšila
Laury Štěpaníkové

/32

/33

Betlém v Tučíně

I

v letošním roce se nám v Tučíně podařilo na první adventní neděli rozsvítit betlém, který jsme jako loni
postavili na návsi u kapličky.
Za podpory OÚ jsme zpevnili konstrukci a nechali jsme domalovat postavy Tří králů. I když některé ohlasy na postavy jsou záporné, my jsme
rádi, že se nám podařil „Tučínský
betlém“ postavit a ve vánočním čase
dělá radost nejen nám, ale i těm, kteří jdou okolo a zastaví se.
M. Breczková
Vyřezávaný betlém, který bývá vystavovaný v kapličce sv. Anny u Pospíšilového obec opět rozšířila o 5 figurek od řezbáře pana Winckra.

Jako každý rok se na OÚ sešla spousta krásných masek. Pan Štěpaník J. nám
zajistil hudbu a tak jsme mohli tančit a zpívat. Taky jsme si trošku zasoutěžili a dostali odměnu. Samozřejmostí byla tombola – každý si něco
odnesl a myslím, že tato akce byla vydařená.
Nesmím zapomenout poděkovat maminkám za napečené cukroví, které
si každý mohl koupit v našem bufetu.
Březen 2014
• Výlety a procházky po okolí Tučína
• Divadelní představení v kině Hvězda – Kamarádi ve školce
Duben 2014
• 4.4. malování s dětmi (L. Dostál)
• 10.4. velikonoční salon – Atlas
• V měsíci dubnu plavání 10 lekcí – 12 dětí
• Od tohoto měsíce máme k dispozici venkovní vitrínku u autobusové
zastávky. Tam se seznámíte s akcemi a činnostmi dětí v MŠ
• 23.4. zápis dětí do MŠ – 4 děti
• 25.4. divadelní představení Kino Hvězda – Tetiny v lese - obnovená premiéra
Květen 2014
• Škola v přírodě
I v tomto roce jsme jeli do školy v přírodě. Tentokrát jsme vyzkoušeli Activity park Hotel Všemina. Prostředí bylo krásné, což vybízelo ke sportovním aktivitám. Pokud nám nepřálo počasí, tak jsme se koupali ve vnitřním
bazéně, kde jsme se všichni bezva vydováděli.
Všichni jsme se v pořádku vrátili a už se těšíme na další ŠvP ,která bude
zase v jiném prostředí.
• 31.5. Kácení máje - vystoupení dětí na koupališti
Červen 2014
• MDD – den plný her a zábavy
• 2.6. ZOO Lešná - školní výlet
• 11.6. společné fotografování
• 19.6. zábavné dopoledne s klaunem
Chtěli jsme se jinou formou rozloučit se školáky (budoucími prvňáčky)
a tak jsme si pozvali Klauna. Ten nás bavil celé dopoledne – zpívali jsme,
soutěžili, tancovali, malovali … prostě jsme se všichni dobře bavili…Tato
akce byla zaplacena z finančních prostředků, které jste nám – vy občané darovali. Děkujeme i za děti.
Slavnostní odpoledne -posezení s rodiči a rozloučení se čtyřmi školáky
Večer - spaní ve školce – tradiční a oblíbené (hlavně rodiči  )

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Leden 2014
• Výroba krmení a krmítek pro zvířátka
• Krmení zvířátek ve volné přírodě
• Vycházky po okolí a čekání na sníh
Únor 2014
• 8.2. Dětský karneval
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015
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• 23.6. výstavka Atlas – LEGO - naše děti se zúčastnily a zapůjčily i svoje
výrobky
Prázdninový provoz MŠ od 1.-11.7. V prvním prázdninovém týdnu byl
do školy přistaven kontejner na sběr papíru. Děkujeme všem, kteří nám
starý papír darovali. Výtěžek z akce bude použit pro potřeby nebo zařízení
v MŠ.
Září 2014
• Přivítání dětí ve školce, nastoupil Štěpaník Matoušek,
adaptace dětí v kolektivu
• Malování s dětmi – L. Dostál

A ještě takové speciální poděkování patří: pan starosta Jiří Řezníček, p. Dlouhá,
zastupitelstvo obce, Vojta Korejz, Petr Pospíšil, Michal Pospíšil, Jarda Štěpaník, Markéta Pospíšilová.
A v novém roce 2015 vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody
za celý kolektiv MŠ
Vysloužilová Eva
Vítání občánků

Říjen 2014
• 6.10. přírodovědná exkurze do stanice BIOS – Zvířátka kolem nás
• V tomto měsíci začala výuka anglického jazyka tak jako v loňském roce
Listopad 2014
• Loutková pohádka ve školce
• Divadelní představení Kino Hvězda – Tetiny v kuchyni
• 22.11. vystoupení na OU – senioři
• 23.11. vystoupení na OU – vítání občánků
Prosinec 2014
• 1.12. Vánoční salón – Atlas
• 3.12. Vánoční koncert Pavla Nováka - velmi oblíbená akce, děti si zazpívají
i zatančí
• 5.12. Mikuláš ve školce
Každý rok nás ve školce navštíví Mikuláš se svou družinou. Jelikož máme
děti „hodné“, což vám jistě každý potvrdí, opět jsme zůstali ve školce
v kompletní sestavě. Je pravda, že se některým trošku při přednášení básničky třepal hlas či upadla slzička, ale hodný anděl děti odměnil … a čert
odešel s prázdným pytlem. A my se budeme doufat, že nás tato trojice navštíví znovu. A tímto DĚKUJI MIKULÁŠOVI, ANDÍLKOVI A ČERTOVI!
• 16.12. Vánoční besídka na OU Tučín
Když dětem ve školce rozdal Ježíšek dárky, přesunuli jsme se na OÚ. Tam
už čekali maminky, tatínci, babičky, dědečci či jiní příbuzní, kteří se těšili
na vánoční vystoupení svých dětí. Děti zahrály pohádku o Lesním stromečku, zarecitovaly pár básniček o zimě a zazpívaly koledy. Myslím, že se
dětem vystoupení povedlo a obecenstvu se besídka líbila.
Závěrem chci poděkovat všem za to, co děláte pro školku.
Také velké „ DĚKUJI“ patří paní učitelce Olince a tetě Ivě.
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Vítání občánků

Setkání seniorů a jubilantů 2014
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Hodové slavnosti

2015
Z činnosti obce:

• 35 minut po půlnoci nového roku se sešli občané, se svými příbuznými
i známými u retenční nádrže (Plaviska), aby si mohli společně popřát s ostatními sousedy a občany Tučína. Starosta obce přivítal všechny přítomné, popřál do nového roku všem hlavně zdraví, spokojenost, rodinnou i pracovní
pohodu a společně s místostarostkou nalili přítomným kaléšek šampaňského na symbolický hromadný přípitek. Pak byl dán pokyn k odpálení
velkého společného ohňostroje, na který si již tradičně občané přispěli. Děkujeme všem, kdož přispěli, za nádherný ohňostroj a hezké přivítání nového roku 2015.

• 4.1. procházeli obcí dobrovolníci z Tučína v podobě Tří králů, kteří navštívili každou domácnost s vinšováním štěstí a zdraví. V letošním roce se
opět ujala organizování Tříkrálové sbírky v obci paní Marie Kopecká společně s paní Josefou Stiskálkovou a Mgr. Veronikou Matějíčkovou. Roli králů
pak zastala děvčata Karolína a Adéla Benešovy a Silvie Rychlíková. Obchůzkou po celé obci se v zapečetěných pokladničkách nasbíralo v Tučíně celkem
10.560,- Kč. Celkem se v Oblastní charitě Přerov sešlo od dárců 760.619 Kč.
Všem dobrovolníkům, dětem a dárcům děkujeme za příspěvek na dobrou věc.
• 17.1. zahájili v budově OU v Tučíně hasiči plesovou sezónu Hasičským bálem.
• 20.1. vyjelo Tučolíno z garáže netradičně v zimním období. Důvodem bylo slavnostní otevření Cyklostezky Tučín – Želatovice. Vláček
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byl přistaven pro občany zvláště ty dříve narozené, aby je dopravil na místo
otevření stezky, kterým byla katastrální hranice Tučína a Želatovic. Mezi prvními návštěvníky byly děti z Mateřské školy Tučín a redaktorka Přerovského
deníku. Postupně pak zaplnili prostranství děti ze ZŠ Želatovice a občané Tučína i Želatovic. Při zahájení přivítal starosta obce Tučín hosty z Olomouckého kraje, který finančně přispíval na výstavbu, náměstka hejtmana Pavla Šoltýse, náměstka hejtmana Radovana Rašťáka a náměstka Michala Symerského, dalšími hosty byli zástupci zhotovitele firmy Eurovia a projektant. Mezi
hosty nechyběli ani starostové okolních obcí a bývalý ministr dopravy pan
Antonín Prachař. Z úvodního slova starosty obce Jiřího Řezníčka vyplynulo
připomenutí sedmiletého úsilí zaměřeného na vybudování této stezky, která
propojí obce Tučín a Želatovice a umožní bezpečný pohyb občanů i ostatních
návštěvníků obcí. Byrokratické překážky institucí prodloužily tuto stavbu, ale
vytrvalost se vyplatila. Stezku přivítal i starosta obce Želatovic, se kterou Tučín sepsal partnerskou dohodu o spolufinancování celého díla. Před samotným přestřižením pásky ještě zdůraznil význam cyklostezek pro bezpečnost
silničního provozu náměstek hejtmana Radovan Rašťák a poděkování za spolupráci při stavbě vyslovil zástupce Eurovie. V průběhu slavnostního otevření
předal starosta obce Tučín do rukou ředitele Základní školy Želatovice jízdní

kolo pro potřebu školy. Kolo bylo
nalezeno na území obce a po dobu
dvou let se k jeho vlastnictví nikdo
nehlásil a nebylo ani na seznamu zcizených věcí. Všichni přítomní pak
společně odpočítali od symbolického čísla 7 pokyn k přestřižení pásky. Jedním střihem pak vystartovali
děti na koloběžkách, maminky s kočárky a ostatní účastníci na tak dlouho
očekávanou stezku pro pěší a cyklisty. Stezka Tučín - Želatovice byla zhotovena v celkových nákladech 4.758.425 Kč. Z toho 2.798.000 Kč finance
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z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury ČR, 900.000 Kč dotace
z Olomouckého kraje, Obec Želatovice uhradí 421.012 Kč a obec Tučín
uhradila 639.412 Kč včetně výkupu pozemků. Do nákladů není zatím vyčíslena úhrada za vynětí z půdního fondu, která není doposud známa.
• 26.1. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
• 29.1. se konala Valná hromada Spolku pro obnovu venkova Olomouckého
kraje v Přáslavicích. Tučín patří mezi členské obce SPOV OK, který hájí zájmy malých obcí. Na této VH byl zvolen předsedou SPOV OK starosta obce
Tučín Jiří Řezníček, místopředsedy Mgr. Marta Husičková z městyse Náměšť
na Hané a Jana Gerešová starostka Kopřivné.
• 30.1. se uskutečnil v budově OU Ples obce Tučín. K dobré náladě hrála pro
skvělé návštěvníky skupina KALEJ z Hranic a chvíli napětí si každý prožil při
půlnoční tombole. Každý to štěstíčko neměl, aby byl jeho lístek vylosovaný
z bubnu, ale příjemná zábava a vzorná mladá obsluha u baru to vynahradila.
• 6.2. pořádalo Myslivecké sdružení Želatovice pro své členy Poslední leč
v budově OU Tučín.
• 14.2. již tradičně uspořádali Nadšenci Vodění medvěda po obci a večerní
Pochování basy. Více článek
• 20.2. se konala okrsková výroční Valná hromada SDH v Radslavicích.
Zástupci za SDH Tučín se schůze účastnili společně s ostatními sbory.
• 21.2. přišly hezké masky na dětský karneval, který i přes velkou marodku
způsobenou chřipkovou epidemií uspořádala Mateřská škola Tučín. Více
článek.
• 6.3. se sešla děvčata z Klubu žen na svém tradičním posezení u kávičky,
vínka a zákusku, který si sama upekla, u příležitosti Mezinárodního dne žen.
Více článek
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21.3. zorganizovali sportovci, Klub malé kopané Tučín, Maškarní bál pro
dospělé. Budovou obecního úřadu se procházeli Šmoulové s Gargamelem,
Kloboučník s doprovodem jak ze záhrobí, Santa Klausky se sobem a jeho
velkou koulí, Gejša, ale také retro Hippies, Jů a Hele, Červená Karkulka, Indiáni a různá jiná zvířátka, do kterých začarovala čarodějnice k ránu více postav. Karneval se vydařil a poděkování patří všem maskám i organizátorům.
• 21.3. V sobotní dopoledne se uskutečnilo plánované školení první pomoci.
Pojali jsme ho jako přípravu na blížící se hasičskou soutěž Radslavská přilba,
kde vždy řešíme nějakou záchrannou akci. Ovšem školení se může zúčastnit každý, aby si zopakoval, nebo prohloubil své znalosti v poskytnutí první
pomoci. Tato akce se v Tučíně pořádá každý rok v přibližně stejném datu.
Nestyďte se zúčastnit a buďte připraveni být zachráncem. I vy někdy můžete
potřebovat pomoc.
• 26.3. proběhlo na obecním úřadě v Tučíně jednání ohledně zákazu průjezdu nákladních automobilů nad 12 tun, o který usilují starostové obcí Tučín, Želatovice, Pavlovice u Přerova a Hlinsko. Starostové se sešli již několikrát a po dohodě inicializovali žádost o omezení průjezdu nákladních automobilů nad 12 tun. Při prvních jednáních bylo řečeno ze strany kraje, jako
vlastníka vozovek, že tento požadavek musí vznést obce. Byl podán návrh na
zpracování studie a situace dopravního značení omezující tento průjezd nad
12 tun. Obce se rozhodly, že společně uhradí vypracování studie, která byla
nutná k podání žádosti. Následně starosta Tučína podal žádosti na Magistrát
města Přerova a Městský úřad Lipník nad Bečvou. Po nějaké době byla přerušena správní řízení kvůli požadavku na doplnění informací. Ty byly doplněny řádně v termínu. Po doplnění došlo zamítavé stanovisko PČR z důvodu,
že nedošlo dle statistik k navýšení dopravních nehod, jak se uvádí v žádosti.
K zamítnutí bylo obratem zasláno odvolání a nesouhlas. Bylo svoláno jednání za účasti Olomouckého kraje, Správy silnic, Policie ČR, Magistrátu města
Přerova a starostů obcí. Na tomto jednání byly podány informace, že zamítavé stanoviska podalo i Město Lipník nad Bečvou, Město Přerov a ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Kladné stanovisko a podporu v zákazu vozidel nad
12 tun podala Správa silnic Olomouckého kraje a Olomoucký kraj. Zamítavé
stanovisko PČR vyvrátil starosta obce Tučín fotografiemi dopravních nehod,
které nebyly hlášeny Policii a udály se na silnici Tučín – Pavlovice u Přerova.
Bude tedy zažádáno o přehodnocení stanoviska PČR. Proti stanovisku Města
Lipník nad Bečvou bylo již zasláno odvolání ke Krajskému úřadu. Starostové
boj o dopravní situaci nevzdávají, neboť se jedná o bezpečnost občanů a udržení provozuschopné komunikace.
• 27.3. připravila Marie Staňková pro Klub žen a veřejnost besedu o čajích
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a koření s praktickými ukázkami a možností nákupu prezentovaného zboží.
• 28.3. ve dnech 28. a 29. března se konal 14. ročník hasičské soutěže Radslavská přilba. Soutěž, jako obvykle, provázelo nepříjemné počasí a noční
teploty blížící se bodu mrazu. Alespoň, že nepršelo. Jako každý rok byl problém s obsazením pozic v teamu a tak se u družstva SDH Tučín objevily nové
tváře. Nabírání nových zkušeností si v disciplínách vyžádalo několik trestných bodů, a tak kluci v celkovém pořadí utrpěli 23. místo. Děkujeme pořadatelům za skvělou soutěž, všem kdo nám umožnili soutěžit a v neposlední
řadě všem fanouškům za podporu.

Informace z obecního úřadu:
Termíny akcí:
18.4.
- Ukliďme si okolí Tučína společně
25.4.
- Cyklovýlet s Tučňáky
30.4.
- Stavění máje
9.5.
- Tučínský špekáček
16.5.
- Sběr nebezpečného odpadu
23.5.
- Kácení máje
29.5.
- Velkoobjemové kontejnery na domovní odpad
6.6.
- Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví v Lazničkách
Obecní úřad oznamuje občanům, že v době od 29.6. do 19.7. se bude provádět malování prostor víceúčelové budovy Obecního úřadu Tučín. Bude omezen provoz a nebude možné využívat prostory ke cvičení, stolnímu tenisu ani
pronájmu na oslavy.
Platby poplatků
Platby poplatků budou probíhat v těchto termínech:
Platba stočného + poplatek ze psů 18. týden od 27.4. do 30.4. 2015
Poplatek za komunální odpad
24. týden od 8.6. do 12.6.2015
Statistika
Ke dni 31.12.2014 žilo v obci 429 obyvatel, z toho 206 mužů a 223 žen. V roce
2014 se narodily 3 děti, přistěhoval se 1 občan, odstěhovalo se 5 lidí. Zemřeli
3 občané. V obci žilo 33 vdov a 4 vdovci. Průměrný věk činil 43 let. U mužů
byl průměr 41 let, u žen 45 let.
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Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku 2015
Leden
Jemelková Emílie

88

Únor
Michálková Marie
Menšík Josef
Valentová Vlastimila
Vacula Petr

70
60
82
50

Březen
Tomášová Anna
Čtvrtníčková Marie
Jemelková Josefa
Karas Jiří
Řezníček Jiří
Korejzová Ludmila

75
83
92
88
50
70

Duben
Dvořáková Dobromila
Zavadil Jaroslav

70
75

Květen
Janoušková Jarmila
Zavadilová Dobroslava
Staněk Stanislav
Podmolík Václav
Vlčková Alena
Staňková Marie
Zdráhal Jan

60
88
60
75
83
60
82

Červen
Slaměníková Anna
Smékal Josef

87
60

Významná jubilea občanů ve druhém pololetí roku 2015
Červenec
Dundálek Miroslav
Dundálková Anna

60
60

Srpen
Lukášová Anna
Slaměníková Lenka
Nováková Miroslava
Marek Josef

81
50
50
84

Září
Štěpaníková Marie
Lukášová Eva
Stiskálek Jaromír
Šulyová Irena
Přikryl Vladimír

60
60
70
60
50
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Říjen
Valentová Věra
Skálová Bernarda

60
94

Listopad
Tichánková Vlasta

87

Prosinec
Kučerka Miroslav
Marková Štěpánka
Solař Stanislav

50
84
50
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Záměry a investiční akce obce v roce 2015

P

ro rok 2015 zastupitelstvo obce schválilo tyto záměry a investiční akce.
Hlavním úkolem bude rekonstrukce staré kanalizace ve dvoře č.p. 9. Stará kanalizace je propadlá, ucpaná a tedy nefunkční a dochází k podmáčení
prostor. Tato oprava by měla stát cca 800.000 Kč, je možné, že se ve veřejné
soutěži nabídne levnější cena.
Druhá investiční akce, která se bude provádět je přebudování staré knihovny a bývalého obchůdku Venda na dva obecní byty, které budou k dispozici
pro starší osamělé občany nebo mladé zájemce. Přestavba bytů je projekčně
spočítána na 750.000 Kč. Bude využitý stávající majetek obce, který je nutné
opravit a bude zhodnocený.
Opravy začnou i na domu č.p. 17, který bude využitý jako spolkový dům
a živé muzeum. Nyní se zpracovává projektová dokumentace a rozpočet.
Projekty jsou připravovány také pro vybudování nových povrchů cest, a to
od Dudového ke křížku a polní cesta od cyklostezky po potok ve směru na
Kozlovice a cesta na Zadní Díly (zahrádky u Přerova.) Tyto cesty by měly být
financovány z Ministerstva zemědělství v rámci realizací Plánu společného
zařízení z Kompletní pozemkové úpravy.
V nejbližší době bude přestěhována vývěsní skříňka od bývalého obchůdku
Venda k odpočívce před č.p.9.
V březnu obec zakoupila pojízdnou maringotku, která bude sloužit pro potřeby spolků na zajištění akcí mimo centra obce. Bude sloužit jako šatna pro
účinkující, případně zázemí pro organizátory, přes rok zázemí pro pracovníka sběrného dvora a v krizových případech může být poskytnuta jako náhradní ubytování, neboť je plně vybavena osvětlením, zásuvkami i el. topením, včetně čtyř lůžek, místnosti a šatny včetně venkovní skládací předsíně.
Pořízení bylo výhodné za cenu necelých 40.000 Kč včetně dopravy
V letošním roce obec chystá otevření sběrného dvora v č.p. 9, kam budou
moct občané odevzdávat pracovníkovi obce nebezpečný odpad, elektroodpad, ale také železo, plasty, velký domovní odpad a případně stavební suť
v průběhu roku, vždy každou první sobotu v měsíci, nebo po telefonické domluvě i mimo tento stanovený termín. Pro uložení těchto odpadů byly již
zakoupeny dva lodní kontejnery, kde budou nebezpečné odpady a elektroodpady uskladněny bezpečně pod zámkem. Zprovoznění sběrného dvora
by mělo být realizováno do konce července.
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Nová obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce Tučín se na svém zasedání dne 18. 3.2015 Usnesením
č. 5/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Tučín
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Tučín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Nově se rozšíří sběrná místa o nádobu 1100 l žluté barvy na plasty, do které
se budou ukládat plasty a plastové obaly. Nebudou se zde ukládat PET lahve.
Sběr PET lahví zůstane stejný, tedy formou pytlového sběru 1x za 2 měsíce.
V případě potřeby bude možné odvést pytle s PET lahvemi do sběrného
dvora č.p. 9 pracovníkovi obce každou první sobotu v měsíci.
Dále bude rozšířena o nádobu 1100 l modré barvy na papír, do které se budou ukládat použité papíry a kartony. Letáky a noviny bude i nadále sbírat
MŠ ve svázaném stavu. I zde bude možnost svázaný papír odevzdat buď pracovníkovi obce průběžně ve sběrném dvoře č.p. 9, odkud pak bude předán
MŠ Tučín při vyhlášeném sběru, nebo počkat na vyhlášený sběr MŠ a odevzdat přímo.
Sběrná místa jsou v obci vedle prodejny Jednoty COOP, na rozcestí u Lukášového a před pohostinstvím Na Rybníčku. Sběrná místa budou upravena dřevěným oplocením.
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
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Pro možnost třídění odpadů v domácnostech a jednodušší odnos na sběrná
místa, případně pro sběr letáků a jejich následné svázání, obec Tučín pořídila
z dotace Mikroregionu Pobečví sadu tří tašek na třídění komodit papír, plast,
sklo. Sadu tašek obdrží každá domácnost zdarma na obecním úřadě Tučín.
Tašky si lze vyzvednout již nyní v dopoledních hodinách nebo odpoledne
v pondělí a středu do 18 hodin.
Ve sběrném dvoře č. p. 9 bude možné odevzdávat i železo a drobné kovy jako
jsou plechovky, zátky od piva a obaly od konzerv. Kdo bude potřebovat, může
odevzdat jakékoli železo sám, nebo bude toto po dohodě s OU odvezeno
z domu do sběrného dvora. Zůstává zachován i mobilní sběr železa prostřednictvím SDH Tučín na jaře každého roku.
Dále bude možné do sběrného dvora po jeho zprovoznění odevzdat i velkoobjemový domovní odpad nebo elektrozařízení, ledničky, televize, spotřebiče, žárovky, zářivky, baterie i autobaterie.
Obec bude v průběhu vegetačního období přistavovat za zahrady kontejnery
na biologický odpad rostlinného původu jako tráva, listí a staré ovoce či zelenina. Do těchto kontejnerů se nesmí odkládat dřevo, kameny, suť!!! Kontejnery budou vždy označeny, co se do nich může odkládat.
Ořezané větve bude obec štěpkovat vždy ve vyhlášenou dobu. Pokud by měl
někdo zájem o větší množství štěpkování, je nutné nahlásit a dohodnout na
obecním úřadě. Štěpkování pro soukromé použití štěpky je prováděno za
úplatu.
Shromažďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad z domácností se shromažďuje do sběrných nádob
ve vlastnictví domácností. To jsou typizované sběrné nádoby (popelnice)
určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu. Nelze používat
pytle! (ty nebudou sběrovou službou vyváženy).
Sběrové nádoby (popelnice) jsou nyní k zakoupení na Obecním úřadu Tučín.
Plastová 120 l na kolečkách za cenu 800 Kč a plastová 240 l na kolečkách za
cenu 1150 Kč. Ceny nádob se mohou měnit dle aktuální nákupní ceny.
Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem.
Pro odložení stavebního odpadu menšího množství do 2m3, je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky
přijímá Obecní úřad Tučín.
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Možnost úpravy travnatých ploch vertikutátorem
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení zařízení vertikutátoru, které bude namontováno na sekačku a bude možné provádět ošetření travnatých ploch
provzdušněním a odstraněním porostu mechu tímto zařízením. V případě
zájmu bude možné provést na požádání na OU ošetření soukromého trávníku za úplatu.
Veřejně prospěšné práce
Zastupitelstvo obce schválilo zaměstnat ve spolupráci s Úřadem práce v Přerově dva pracovníky na dobu od 1. května do 31. října 2015 v rámci Veřejně prospěšných prací. Jedná se o pracovníky z obce, kteří jsou nezaměstnaní
a budou vykonávat práci pro potřebu obce Tučín. S pracovníky bude sepsána
smlouva, pokud budou finančně podpořeni projektem Úřadu práce.
Změna pivních lahví a přepravek Pivovar ZUBR, Litovel a HOLBA
Pivovary si dovolují informovat o připravované postupné obměně dosud používaných obalů na lahvové pivo, tzn. lahví a přepravek. Od června roku 2015
budou do oběhu uvedeny nové firemní lahve a postupně od druhé poloviny
roku i nové přepravky s moderním designem a originální grafikou. Původní
lahve se budou vykupovat ještě 1 rok po ukončení prodeje tohoto typu. Aktuálně používané přepravky s logy pivovaru ZUBR, Litovel a HOLBA bude pivovar vykupovat 18 měsíců od uvedení nových přepravek na trh.

KARNEVAL MŠ

K

dyž nastal čas karnevalů, tak nemohl chybět ani u nás v Tučíně.
V pátek jsme s maminkami nachystaly sály, tombolu a zabalily napečené
cukroví určené k prodeji. Ještě v pátek večer si bufet přišlo koupit mnoho zájemců. Přestože bylo ve školce hodně dětí nemocných a báli jsme se, že přijde málo lidí, byli jsme mile překvapeni, kolik se sešlo krásných masek. Bylo
vidět, že si rodiče dali velkou práci, aby jejich ratolest byla ta nej – za což je
musíme pochválit .
O hudbu se nám tradičně postaral tatínek Jarda Štěpaník a my mohli začít řádit. Na začátku se všechny děti samy představily a při první písničce se nám
i všechny ukázaly. Následovaly písničky, soutěže a tanec. Zapojili se i rodiče
a děti jim velmi fandily.
Mezitím se všichni měli možnost občerstvit, zamlsat si, pochutnat na kávě či
zákusku.
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Tombola byla bohatá, každý něco odnesl - když ne hračku, tak alespoň sladkost.
Myslím, že i přes nižší účast se karneval povedl a budeme se těšit na další rok.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli finanční částkou, tombolou a maminkám za napečení cukroví.
Za MŠ Tučín
Eva Vysloužilová

na letošní rok 2015. Na setkání žen byl pozván i starosta obce pan Jiří Řezníček. Letos se však nemohl setkání zúčastnit, ale přesto každé ženě přichystal
jarní květinu. Setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Pro všechny přítomné
bylo nachystáno občerstvení, které částečně upekly členky, které se dožívají
v letošním roce „kulatých narozenin“.
V letošním roce se dožívají životního jubilea tyto členky:
Irena Hrdličková, Ludmila Korejzová, Dobromila Dvořáková, Jarmila Janoušková a Marie Staňková.
Jubilantkám přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
A ještě několik slov k „Mezinárodnímu dni žen“.
Mezinárodní den žen není komunistický svátek, jak je zafixováno v podvědomí lidí, jen získal takovou „hloupou nálepku“.
Poprvé se slavil v roce 1908 v USA, kde ženy demonstrovaly za hlasovací, politická a ekonomická práva. Na mezinárodní ženské konferenci v Kodani pak
bylo o dva roky později rozhodnuto, že 8.březen bude Dnem žen. O rok později v roce 1911 se slavil v Německu, Rakousku, Dánsku a Švýcarsku, kde
ženy požadovaly volební právo a konec diskriminace v zaměstnání.
V roce 1975 byl Mezinárodní den žen oficiálně uznán Organizací spojených
národů.
Slaví se různě - třeba v Íránu snímají ženy demonstrativně závoje, jinde
se konají různé besedy a diskuse na
téma postavení ženy ve společnosti,
konají se filmové festivaly ženských
režisérek nebo se pořádají průvody
po místech, kde žily slavné ženy. Velkou pozornost ženským tématům věnují média i politici.
Mezinárodní den žen - to je poděkování každé ženě (i když není matkou)
za její lásku, laskavost, za vše, co dělá
pro svou rodinu, pro své blízké.

KLUB ŽEN

J

iž po jedenácté se členky Klubu žen sešly ke svému tradičnímu setkání
u příležitosti „Mezinárodního dne žen“.
Setkání se uskutečnilo v pátek 6. března 2015. Stalo se již tradicí přijít si popovídat, zavzpomínat na staré časy, ale také naplánovat nové akce pro další
období. Členky hodnotí, jak se dařilo v loňském roce a jaké akce připravují
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

Klub žen zve všechny, kdo má zájem
o naše akce, přijďte mezi nás.
Marie Staňková
Za Klub žen v Tučíně
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Tradice se v Tučíně udržují

U

držování tradic na venkově obnáší spoustu obětavé práce, mnohdy nadšení pro lidové zvyky, veselice a tradiční akce daných regionů a obcí.
V Tučíně se daří udržovat tradice a k nim beze sporu patří i Vodění medvěda,
které v roce 2003 po cca 30ti leté přestávce obnovil spolek Sešlost obecních
nadšenců Tučín. Nejen, že obnovil tradici vodění, ale také přidal navazující
akci Pochování basy. Tyto akce jsou vázány termínově na Popeleční středu,
před kterou by se měly organizovat, neboť po ní nastává půst a klid. I v letošním roce se v sobotu 14. února vydalo téměř čtyřicet masek doprovodit medvěda, aby obešel celou obec a zastavil se v každém stavení. Hospodyňky jsou
připraveny a také od brzkých ranních hodin zadělávají těsto, aby mohly pohostit průvod čerstvými koblížky, koláčky, cukrovím, ale také chlebíčky, pečeným masem, klobáskami nebo jitrničkami. Ty přijdou velmi vhod zvláště
při pohoštění dobrou slivovičkou. Hospodyňka si pak zatancuje s medvědem, který vytočí všechna děvčata v domě. Pro pány domu se v průvodu
vždy najde nějaká bohyně, víla, nevěsta či čarodějnice, aby si zatancoval i on.
Pohoštění průvodu je úžasné a před některými domy jsou připraveny doslova
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„hody“ nebo „krmelce“. V Tučíně doprovází průvod mašinka Tučolíno, která
produkuje hudbu k tanci a zároveň sbírá dary od hospodyněk nebo odpadlíky. Těmi jsou většinou malé děti, pro které je obchůzka celé obce fyzicky náročná. Hezké je, že se v průvodu masek setkají všechny generace. Nejmladší masce byly 4 roky, nejstarší pravidelné účastnici téměř 60 let. Tradice má
tedy i své následovníky. Obchůzkou celé obce ale masopust v Tučíně nekončí a organizátory čeká hned večer další tradice, a to Pochování basy. V budově obecního úřadu probíhá veselice, při níž jsou na stolech pro návštěvníky
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připraveny k ochutnání i koblížky a produkty, které dopoledne dostal průvod
od hospodyněk. Hlavní program probíhá před příchodem půlnoci. Na řadu
přijde smuteční trachta, kdy funebráci přinesou na historických márách basu
v doprovodu faráře, ministrantů a masek. Je vzpomenuto období uplynulého
roku, co se událo a hlavně se vyřeší hříšníci při lidovém soudu, pokud si nepřijdou včas pro odpustek v podobě slivovičky. Na tuto tradiční akci si již našla cestu i spousta lidí z okolních vesnic i Přerova. Celý den je obrovsky náročný hlavně pro organizátory, kterým patří poděkování za nadšení pro dobrou věc. Ale děkujeme i všem maskám a hospodyňkám, bez nichž by to také
nefungovalo jak má. Tradice byly, jsou a věřím, že budou.
Řezníček Jiří

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 33/2015

/56

/57

Beseda o čajích, koření, kořenících směsí a mlscích

K

lub žen v Tučíně opět uspořádal nejen pro své členky, ale i pro veřejnost v pátek 27. března 2015 tradiční besedu „O čajích, koření, kořenících směsích a mlsků“ v budově Obecního úřad v Tučíně. Beseda probíhala
v příjemné před velikonoční atmosféře s ochutnávkou ovocné čajové směsi
s názvem „Anděl radosti“. Je to výtečná
voňavá směs ovoce a euforizujícího koření - skořice, která obsahuje látky, které uvolňují stres a pomohou prokrvit
i „věčně zmrzlé tlapky“. Čaj dokáže příjemně prohřát a „zvednout koutky“
i největším mrzoutům a zmrzlíkům, dodat energii a sílu čelit ústrkům života.
Besedou provázela Hana Novotná z Přerova, která jako vždy dokáže poutavě
hovořit o všech předváděných čajích, koření a mlscích. Na závěr besedy přichystala pro malé i velké mlsouny spoustu mlsků a výrobky s velikonoční
tématikou.
K blížícím se Velikonocům také přidala recept své maminky na perníčky.

PERNÍČKY babičky Evičky
Ingredience: 650 g hladké mouky
250 g cukru - moučky
100 g TEKUTÉHO medu
1/2 šálku oleje
4 vejce
2 rovné lžíce sody
2 lžičky perníčkového koření
Postup:
Nejméně 1/2 hodiny zpracovávat těsto a pak nechat 24 hodin, i více v chladu
odpočinout. Před rozválením znovu řádně propracovat a pak vyválet. Vykrájené perníčky pečeme při cca 210°C.
Po upečení ještě horké perníčky potřít rozšlehaným vejcem. Po vychladnutí
poléváme čokoládovou polevou nebo potřeme bretonem (červené potravinářské barvivo) a zdobíme cukrovou polevou. Je možno též slepovat kakaovou nádivkou či krémem.
Perníčky jsou ihned měkké!
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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. Lze vybrat z 200 druhů
sypaných čajů, ale i čaje porcované kvalitní, byliny, kořenící směsi, omáčky,
bylinné sirupy a šťávy, sušené ovoce, oříšky a ovoce v polevách, bylinné bonbonky, značkové čokolády, dárkové zboží, šperky z polodrahokamů, čajové
šálky a dózy, oleje do aromalamp, konopné krémy, kosmetika SALUS, hračky
i pro alergiky a mnoho dalšího.
Marie Staňková za Klub žen v Tučíně

Novinky z mikroregionu Pobečví

D

obrovolný svazek obcí Mikroregion Pobečví připravil projekt, který
zlepší třídění odpadů v domácnostech.
Mikroregion se rozhodl podpořit třídění odpadů v domácnostech a ve spolupráci s firmou Eko-kom a.s. a s členskými obcemi mikroregionu zakoupil
sady tříbarevných tašek na papír, sklo, plasty, které usnadní třídění odpadů.
Z rozpočtu každé obce je sada tašek dotována deseti korunami a občané si
ji odnesou bezplatně.
Věříme, že tašky usnadní a zpříjemní třídění všem, kteří tak již v mikroregionu činí a doufáme, že k této činnosti přivedou všechny ostatní. Vždyť recyklované odpady používané při výrobě nových výrobků nahrazují mnoho
přírodních zdrojů, které tak nemusí být vytěženy. Zátěž životního prostředí se tím sníží o tuny CO2.
Podle statistik 71% Čechů aktivně třídí odpad – věřím, že se toto procento v budoucnosti zvýší i díky občanům malých obcí Mikroregionu Pobečví a obyvatelé obcí mikroregionu se připojí k těm, kterým není
zbytečné plýtvání a znečišťování životního
Tyto tašky si vyzvedněte zdarma
prostředí lhostejné!
na Obecním úřadě Tučín
Do projektu zlepšení třídění odpadů se zapojily obce mikroregionu: Tučín, Sušice, Radslavice, Radvanice, Prosenice,
Grymov, Zábeštní Lhota, Sobíšky, Buk, Lazníky, Lazníčky.
Dagmar Kubzová – předsedkyně DSO Mikroregion Pobečví
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Maškarní bál

V

sobotu 21. března se v Tučíně konal již potřetí Maškarní bál, který pro
své spoluobčany i přespolní uspořádali místní fotbalisté malé kopané.
Pro masky bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola. Před půlnocí proběhlo vyhlášení nejlepší masky v jednotlivcích i skupinové. Na výherce čekala
odměna v podobě lahve vína. V jednotlivcích byli nejlepšími maskami zvole-
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ni Hippies, Gejša a Gargamel; ve skupinách se nejvýše umístili Sob se Santovými pomocnicemi, Srdcová královna s Kloboučníkem a první místo získali Šmoulové. Každopádně všechny masky byly krásné, a proto bylo rozhodování letos skutečně těžké. 3. ročníku se zúčastnilo 80 návštěvníků, z čehož 60
bylo masek. Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům tomboly, nádherným
maskách a všem, kdo se podíleli na organizaci plesu.
Jménem fotbalistů malé kopané,
Kateřina Bubeníková
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