/1

Tučín
www.tucin.cz
www.pobecvi.cz/tucin

č. 34
duben – prosinec 2015
Vydal OÚ Tučín nákladem 170 ks

Vážení spoluobčané!
V tomto čísle Zpráviček z Tučína si můžete připomenout, co se událo v Tučíně
od dubna do prosince letošního roku včetně informací z obecního úřadu.

Z činnosti obce:

• 4.4. sklidila úspěch tučínská skupina Tučéňáci, kterou si objednalo město Šternberk na doplnění atmosféry venkovských trhů konaných na náměstí
ve Šternberku. Tučéňáky se zájmem v dobré náladě a se zpěvem písniček poslouchali návštěvníci trhů, kteří zaplnili náměstí ve Šternberku.
• 7.4. se sešli starostové obcí Tučín, Želatovice a Pavlovice u Přerova společně s bývalým ministrem dopravy Antonínem Prachařem a zástupcem dopravní policie ČR, aby našli další společný postup pro žádané vydání zákazu
vjezdu kamionů nad 12 t po silnici III. třídy přes uvedené obce.
• 14.4. vystoupil starosta obce v přímém přenosu ČT1 Regionálních zpráv
Ostrava k osvětlení postupu jednání k požadavku obcí o zákazu
průjezdu tranzitní dopravy kamionové dopravy nad 12 t přes obce po
silnici III. třídy
• 18.4. se zapojila obec
Tučín do celorepublikové dobrovolnické akce
„Ukliďme Česko“ s akcí
„Ukliďme okolí Tučína
společně“ více článek.
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• 20.4. provedli na obecním úřadě v Tučíně pracovníci krajského úřadu kontrolní audit hospodaření obce. Byly kontrolovány účetní doklady obce včetně
dotačních zaúčtování akcí. Kontrola proběhla s výsledkem „Bez závad“.
• 23.4. se sešli zahrádkáři z Tučína na své výroční schůzi
• 24.4. v odpoledních hodinách zavítala do Tučína exkurze starostů, manažérů a architektů ze Slovenska na poznávací exkurzi. Tato v pořadí již 57. autobusová exkurze od roku 2010 byla zaměřena na realizaci pozemkových úprav,
akce realizované z dotací národních i evropských zdrojů, společenský život
a na problematiku samosprávy a financování obce. S projekty se mohli hosté
seznámit na vlastní oči při projížďce Tučolínem a debatou se starostou obce
Jiřím Řezníčkem. Nechybělo ani seznámení s památkami místního významu
a historií obce Tučín, se kterou přítomné seznámila místostarostka ing. Jana
Slaměníková. Po debatě, obrazové prezentaci a malém občerstvení se s přáteli ze Slovenska rozloučil i Tučňák - maskot Tučína v životní velikosti. Všem
účastníkům exkurze se v Tučíně líbilo a vyslovili pozvání na návštěvu na
Slovensko.
• 25.4. byl uspořádán pro zájemce o cyklistiku jarní „Cyklovýlet s Tučňáky“.
Již tradičně je tato první jarní vyjížďka na kolech směřována do lázeňského
města Teplice nad Bečvou. Trasa vede příjemným Paršovským lesem přes
vrch Maleník a zpět podél řeky Bečvy k oseckému jezu a pak domů po cyklos-
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Stavění máje
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tezkách a cyklotrasách až do Tučína.
Počasí přálo a také sluníčko přispělo
k příjemně strávenému dni v pohybu na čerstvém vzduchu.
• 25.4. se zúčastnili starší členové
SDH Tučín pouti na Svatý Hostýn
• 29.4. jednal starosta obce v sídle
Arcidiecéze v Olomouci o možné spolupráci obcí, charity a diecéze v oblasti sociální pomoci občanům.
• 30.4. po zimní pauze ožil areál koupaliště. Ženská část Nadšenců připravovala areál koupaliště na Tučínský
špekáček, první akci konanou v letošním roce na koupališti, a mužská část
včetně dětí se pustila do stavění máje.
Tentokrát byla májka z Tučína, neboť po ochranném zákroku proti kůrovci zůstaly v Pavlovském lese pouze
4 smrky. Májka nebyla tak vysoká jako v uplynulých letech, ale zato byla
z jednoho kusu a ani špice se při kácení nezlomila. Prostě byla naše tučínská – hezká, štíhlá, košatá s překvapením ve špici. Věnec pomohly nazdobit
vázáním mašliček i děti a tak bylo radost takovou májku stavět. Vzhledem
k velikosti nebylo tentokrát ani potřeba techniky a tak stačily jen dřevěné
vzpěry a silné ruce chlapských účastníků stavění.
• 5.5. se členové SDH Tučín zúčastnili okrskového kola hasičské soutěže
v Prosenicích. Naše družstvo skončilo
v celkovém pořadí na 2. místě
• 8.5. byl den státního svátku, ale to
neplatilo pro organizátory akce Tučínský špekáček, zaměstnance obce
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a dobrovolníky, kteří přišli pomoct při přípravě zázemí pro účinkující i návštěvníky akce. Bylo potřeba připravit jeviště, navozit a postavit stany pro
návštěvníky včetně lavic, stolů, topidel, nainstalovat osvětlení do stanů a připravit maringotku jako šatnu pro účinkující. Za hřejivého slunečného počasí
byla práce až do večerních hodin. Děkujeme všem, kdo přišli, za pomoc.
• 9.5. se od dopoledne začali sjíždět první návštěvníci Tučínského špekáčku,
který podle programu zahajují ve 14 hodin svým tanečním vystoupením
Divoké růže z Tučína. Od dopoledne byla rozehřívána udírna a připravováno zázemí grilovaných a uzených laskomin a pilně se připravoval i zvukař
se svou aparaturou. Nechyběla ani vzorná příprava nejzkušenějších chlapů –
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zahrádkářů, kteří měli za úkol organizovat parkování aut před areálem koupaliště na točně. Celá akce proběhla dle programu a byla příjemným začátkem venkovních kulturních akcí v Tučíně. Více článek
• 16.5. proběhl svoz nebezpečného odpadu svozovou firmou. Občané měli
možnost odevzdat nebezpečný odpad na točně v uvedenou dobu přímo pracovníkům svozové firmy.
• 20.5. jednalo zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání.
• 21.5. byl dnem bezpečnosti práce. Zaměstnanci obce se zúčastnili v Sušicích školení BOZP, které je organizované pro obce Mikroregionu Pobečví.
Starosta obce se zúčastnil školení starostů v Přerově o krizovém řízení.
• 23.5. nepřálo počasí organizátorům tradičního „Kácení máje“ v Tučíně. Od
rána pršelo a ještě ve 14 hodin zlobil déšť při finální zkoušce připravované
pohádky do programu akce. V 15:20 se počasí umoudřilo a tak mohl alespoň program kulturních vystoupení a samotného kácení odstartovat na koupališti. Díky návštěvníkům, kteří se nenechali odradit proměnlivým počasím, vystupovali jak děti z MŠ Tučín, tak také děti ze ZŠ Želatovice i Nadšenci se svou pohádkou Princezna ze mlejna před zaplněným vytápěným
stanem. Je smutné, že většina účastníků byla přespolní,
ale potlesk a usměvavé tváře
návštěvníků včetně vyslovené pochvaly za pěkný program potěšil organizátory od
místních i přespolních. Májka byla skácena, a tradiční
souboj o cenu májky vyhrál
letos Michal Rychlík z Tučína. Po pokácení byl večerní
program z důvodu nepříznivého počasí přesunutý do budovy obecního úřadu, kde od 19 hodin hrála
k tanci i poslechu skupina JEN TAK II z Přerova. Více článek
• 25.-31.5. si užívaly přírody a čerstvého vzduchu děti z MŠ Tučín na škole
v přírodě, kterou pro ně připravily pracovnice MŠ Tučín v Lipové Lázně
v Jeseníkách.
• 29.5. byl vypraven mimořádný spoj Tučolína Tučín – Želatovice. Rodiče
s dětmi měli možnost se dopravit na dětský den do Želatovic, který se konal
na Charamzku za školou. Tučolíno pak vozilo zájemce po Želatovicích až do
návratu do Tučína.
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Hry
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• 29.5.-31.5. byly o víkendu přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Opět se ukázalo, že lidé nerespektují možnost třídění odpadu a do kontejnerů
byly naházeny jak plasty tak také železo. Je to nehospodárné, neboť za odvoz
netříděného velkoobjemového odpadu zaplatíme v plné sazbě skládkovné.
V případě vytříděných plastů se také platí odvoz, ale po vyčíslení obec
dostává zpět podle vytříděného množství část financí zpět od firmy EKO –
KOM, a.s. U železa je to jasné. V případě uložení do kontejneru ho zaplatíme
i s nánosem koroze. Pokud by ho majitel odevzdal hasičům při sběru nebo ho
odvezl do dvora č.p. 9 pak nic neplatíme a ještě peníze dostaneme. Vzhledem
k této bezohlednosti a lhostejnosti budou na podzim přistaveny kontejnery
do sběrného dvora č.p. 9, kde se budou odpady odkládat pod dohledem pracovníka obce a třídit.
• 6.6. uspořádal DSO Mikroregion Pobečví Hry mikroregionu. Tentokrát
byla pořadatelskou obcí obec Lazníčky. Za Tučín mělo reprezentovat družstvo pod vedením Honzy Čtvrtníčka, ale na poslední chvíli bylo vše jinak
a bylo nutné rychle sestavit náhradní soutěžící družstvo. Ochotně se zapojil
Jirka Sehnalík a družstvo doplnila rodina Jardy Štěpaníka, který měl úkol celý
areál her ozvučit. Jeho role nebyla jednoduchá, neboť od zvukové aparatury si
odběhl uvařit společně se starostou Tučína soutěžní čočkovou polévku. Další
členové družstva Tučína Lenka Štěpaníková, Lucka Štěpaníková, Hanka Zlámalová a Adam Zlámal se společně s Jirkou Sehnalíkem vydali plnit soutěžní
úkoly jako například přechod po laně, třídění luštěnin brčkem, běh na lyžích,
hod míčem na koš nebo střelba hokejkou na malou branku a další. Za silné
podpory sluníčka, které spíše ubíjelo soutěžící, se družstvo prokousalo všemi
úkoly. Čočkovka se Jardovi náramně vyvedla a byla moc dobrá. To si ovšem
nemyslela hodnotící komise, která čočkovku odsunula na 7. místo. Asi měla
více chuti na paprikáš, pepřovku či karbanátek u jiných družstev. Škoda, my
jsme si na ní velmi pochutnali, a to nejen celé družstvo, ale i ostatní zájemci
z jiných obcí, kteří po ochutnání vyslovili pochvalu. Družstvo Tučína, které
dalo prostor v soutěžích i dětem se při závěrečném vyhodnocení umístilo
na krásném 12. místě. Potvrdilo se heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. První místo obsadila obec Buk a v soutěži polévek byla vyhodnocena
nejlepší polévka obce Radvanice. Po vyhlášení bylo možné zhlédnout country tance tanečníků z Prosenic a ukázku drezúry a výcviku psů. Pak následovalo volné posezení ve stínku slunečníků s hudebním doprovodem skupiny
Tučéňáci. Ti ovšem stínek neměli ani trošku a tak čtyřhodinový maraton
písniček na přímém slunci vyplavil z těl muzikantů hodně vody. Hry úspěšně
proběhly a patří poděkování organizátorům z obce Lazníčky za vydařenou
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sobotu a za nás Tučéňáky patří poděkování soutěžnímu družstvu za skvělou
reprezentaci v náročném počasí a konkurenci zdatnějších družstev.
• 9.6. dojely na kontrolu výsadeb Regionálního biokoridoru RBK 1539 b, c,
d, e pracovnice Agentury ochrany přírody z Olomouce. Kontrola je plánovaná před podáním závěrečného vyhodnocení akce, které se musí předložit do
konce června na Státní fond životního prostředí v Praze. Tyto výsadby byly
finančně podpořeny z dotací. Projekt Realizace prvků ÚSES – LBK 17/46b
a RBK 1539 b, c, d, e v k.ú. Tučín byl podpořen částkou 3.912.692,80 Kč
z ERDF a částkou 205.931,20 Kč ze SFŽP.

• 12.6. se zúčastnil starosta obce Jiří Řezníček jako předseda Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje tiskové konference v kongresovém sále
Olomouckého kraje, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje roku 2015 a hejtmanem Jiřím Rozbořilem vyhlášena vítězná obec, kterou se v letošním roce v Olomouckém kraji stala obec Černotín
(okres Přerov). Více článek
• 13.6. uspořádal předseda kulturního a sportovního výboru ZO Tučín
Zdeněk Novák turnaj v nohejbale tříčlenných družstev. Za intenzivního ohřeZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 34/2015
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vu sluníčkem se ujal organizace a sám i jako hráč absolvoval maraton zápasů až do finále, což nebylo vůbec jednoduché. Mezi účastníky se v družstvu
Dřevohostic aktivně zúčastnila i jedna žena, která svou technikou s míčem
předčila nejednoho mužského hráče. Do turnaje se aktivně zapojil i starosta
v družstvu Bobři, ale zranění mu neumožnilo dohrát až do konce. Hráči moc
rádi využili osvěžení z rozpáleného hřiště skokem do připraveného koupaliště, které bylo zaplněno lidmi z okolí, aby se také zchladili v sobotním vedru.
Turnaj byl účastníky velmi dobře hodnocen, a to je vizitka pro hlavního organizátora, kterému patří poděkování. Více článek
• 13.6. odpoledne uspořádali rodiče s dětmi společně s hasiči za podpory obce Tučín „Dětský den“ Na Rybníčku. Tentokrát bylo vše pod názvem
„Tučénská Olympiáda“. Dětem počasí také vyšlo a tak si mohly poměřit své
síly, projet se Tučolínem, zaskákat si ve skákacím hradu a trampolíně nebo se
projet na poníkovi. Velkou radost udělali dětem hasiči nastříkáním oblíbené
pěny. Po dětských hrátkách zazpívala k tanci i poslechu „Romana“. Organizátorům palec nahoru a poděkování.
• 22.6. v pondělí ráno požádal starosta obce o technickou pomoc operační
středisko hasičského záchranného sboru na pročištění odtoku (požeráku)
z retenční nádrže. Ten se ucpal nánosem bláta a hrozilo v případě hlášené
bouřky přelití hráze. Operačním střediskem HZS byla vyslána na místo jednotka SDH Tučín a jednotka z Přerova, která po příjezdu zjistila, že hasiči
z Tučína situaci zvládají sami a proto odjela zpět na základnu. Jednotka z Tučína ve složení Jan Čtvrtníček, David Škrobánek a Leoš Zdráhal se starostou
obce za pomocí plovoucího čerpadla rozrušili naplavené bláto a s pomocí
kalového čerpadla a elektrické centrály odčerpali rozředěné bláto. Po vyčerpání se změnou tlaku podařilo zacpaný odvod pročistit.
• 23.6. se na dvoře mateřské školy uskutečnilo rozloučení se školáky. Pět dětí Rosťa Pospíšil, Vláďa Zavadil, Tobiáš Jemelka, Lukáš Štěpaník,
Kuba Lukáš a Natálka Břízová již po prázdninách nastoupí do základní školy. Na památku dostaly hezkou knížku
od mateřské školy a pamětní knížku od obecního úřadu.
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Děti se pak rozloučily s pracovnicemi MŠ hezkou kytičkou a vlastníma rukama zdobeným dárečkem.
• 25.6. navštívily areál koupaliště a hřiště v Tučíně děti ze Základní školy Želatovice, aby si užily předposlední den školního roku hrami, sportem a opékáním špekáčků. Večer si pak prodloužily pobyt v Mateřské škole v Tučíně,
kde pro ně bylo připraveno nocování. Po skotačení na školní zahradě a opečení špekáčků se děti uložily k spánku do svých postýlek ve školce společně
s paní učitelkou a tetou.
• 27.6. uspořádali hasiči z Tučína požární soutěž „O pohár starosty obce.“
Soutěžilo se v požárním útoku a netradiční disciplíně včetně převozu zraněného na lodičce. Domácí družstvo Tučína mělo sice nejlepší čas, ale z důvodu
nespojené savice bylo 2x diskvalifikováno a tak skončilo na posledním místě.
Pohár starosty obce Tučín získali hasiči ze Šišmy.
• Ve dnech 25.-26.7. se konaly v Tučíně tradiční hodové slavnosti.
• 8.8. uspořádali Nadšenci táboření dětí na koupališti s tématem „Indiáni“.
Více článek
• 30.9. byl ukončen letní provoz občerstvení na koupališti.
• 19.9. byla v Luhačovicích vyhlášena vítězná obec v soutěži Vesnice roku
2015. Titul Vesnice roku 2015 získala obec Krásná z Karlovarského kraje
• 23.9. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
• 29.9. provedli auditoři Olomouckého kraje kontrolní audit hospodaření.
Výsledek auditu byl „Bez závad“.
• 2.10. jednal starosta obce společně se starostou Pavlovic u Přerova s představiteli města a Policie ČR o zákazu tranzitní dopravy nad 12 tun přes obce
Želatovice, Tučín, Pavlovice u Př., Hlinsko.
• 4.10. organizovala ZŠ Želatovice na letišti v Podolí drakiádu pro děti.
• 7.10. zakoupila obec Tučín osobní automobil Volkswagen Caravelle s možností přepravy 8+1 osob. Automobil byl zakoupený od druhého majitele za
cenu 284.000,-Kč. Původní starší dodávkový automobil FIAT Ducato Panorama, který obec vlastnila, byl odprodán do AAA Auto za výkupní cenu
80.000,-Kč. Výměna automobilu byla provedena z důvodu zhoršeného technického stavu.
• 10.10. byl pořádán obcí Tučín cyklovýlet. Původní trasa do Bystřice pod
Hostýnem byla z důvodu nepříznivého počasí operativně změněna. Účastníci navštívili Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou a po ohřátí,
občerstvení a prohlídce včetně zhlédnutí zajímavého filmu se vypravili zpět
kolem Oseckého jezu domů.
• V sobotu 17.10. se starosta obce zúčastnil posledního rozloučení se staZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 34/2015
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rostou obce Soběchleby Jaromírem Dohnalem, který zemřel po dlouhé nemoci
• 17.10. ve večerních hodinách začalo 3. Tučénské vinobraní
• 22.10. bylo otevřeno v Prosenicích nové zahradní centrum
• 24.10. v dopoledních hodinách proběhlo taktické cvičení jednotek sborů
dobrovolných hasičů okrsku Pavlovice. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou
dopravu vody. Šest sborů se rozmístilo dle pokynů velitele zásahu kolem hráze RN1(plavisko) až ke křižovatce na Radslavice a pak zpět kolem kravína
k nádrži. Voda čerpaná z nádrže byla zpět vrácena proudnicemi do nádrže.
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• 24.10. se v budově OÚ sešli jubilanti a senioři ke svému tradičnímu již
12. Setkání seniorů a jubilantů
• 7.-8.11. připravil Dámský klub výstavku s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“
• 8.11. uspořádal Brooming ranch Tučín Hubertovu jízdu pro děti
• 9.11. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
• 28.11. uspořádala obec Tučín zájezd do sklípku v Kurdějově s návštěvou
a prohlídkou muzea venkova v Prosenicích
• 3.12. Besídka mateřské školy na OÚ
• 5.12. byl pod vedením Marušky Breczkové postaven Betlém u zvonice
• V sobotu 5.12. vyšel do obce Mikuláš s čerty a anděly. Na požádání rodičů
navštívil děti přímo v domácnostech, aby jim nadělil mikulášskou nadílku
• 19.12. se sešli členové SDH Tučín na své výroční členské schůzi
• 22.12. připravili členové zastupitelstva obce společně s hudební skupinou
Tučéňáci již třetí zpívání koled u zvonice a Betlému. Jarda Štěpaník uvařil
punč pro děti a svařák pro dospělé a úderem půl čtvrté se začalo s chystáním
ozvučení a promítání textů koled na zeď zvonice. I když byl oficiální začátek
nachystán na 16:00 hodin, vzhledem k pozdě příchozím zahájily děti zpívání
až v 16:10. Po pásmu dětí přečetla krátké říkání o Vánocích Anička Lukášová, a pak už se zpívaly hromadně koledy.
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• 31.12. se sešli sportovci a příznivci malé kopané na hřišti, aby se rozloučili se sezonou a starým rokem symbolickým a tradičním silvestrovským výkopem. Sluníčko osvítilo areál a vytvářelo příjemnou kulisu pro hráče i diváky.
Pro ně byla vytvořena i kulisa chuťová v podobě svařeného vína.
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Informace z obecního úřadu:
Omezení průjezdu obcí pro kamiony nad 12 tun

S

tarostové obcí Želatovice, Tučín, Pavlovice u Přerova a Hlinsko neustále
vyvíjejí úsilí v jednání o omezení dopravy tranzitní dopravy pro kamiony
nad 12 tun. Je jasné, že nákladní auta směřující na skládku nebezpečného odpadu do Hradčan nebo zemědělská technika bude průjezdu využívat nadále,
ale jedná se hlavně o tranzitní přejezd kamionů a souprav s kamením z lomu
Podhůra, které si krátí cestu a vyhýbají se mýtnému. Obce již absolvovaly několik jednání a podaly žádost o vydání opatření obecné povahy o zákazu průjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun. Město Lipník nad Bečvou žádost zamítlo a starostové se odvolali na krajský úřad, který vrátil věc k novému řízení.
Po několikerém jednání s dopravní policií se podařilo zajistit osazení přenosných zákazových dopravních značek do obce Želatovice i dalších obcí.
Bohužel firma, která zajištovala rozmístění dopravního značení, udělala chybu a značky umístila nevhodně. Ze strany od lomu zákaz nebyl osazen, a tudíž mohla těžká auta projíždět vesele dál. Ze strany od Želatovic zákazová
značka byla, ale řidiči ji ignorovali. Opět bylo na tuto skutečnost poukázáno
starosty obcí a byla přislíbena náprava včetně kontrol dopravní policie. Toto
dočasné označení bylo umístěno po dobu uzavírky silnice přes obec Dřevohostice a pak bylo odstraněno. Řízení o trvalém umístění zákazových značek
bylo přerušeno, s odůvodněním, že město Přerov vyzkouší, jaký dopad bude
mít uzavření této trasy pro dopravní situaci v samotném Přerově. Starostové se nevzdávají a dál bojují za zákaz průjezdu tranzitní těžké dopravy nad
12 tun přes naše obce.
Termíny akcí - pozvání:
6.2. 2016
18.2.2016
20.2.2016
12.3.2016
8.4.2016
16.4.2016
23.4.2016

Vodění medvěda a Pochování basy – hraje skupina ALLEGRO
Moravské divadlo Olomouc – zájezd
Karneval MŠ Tučín na OU
Maškarní bál pro dospělé – Sportovci na OU
Knihanka – beseda s možností ochutnání a nákupu čajů a koření
Ukliďme si okolí Tučína – 2. ročník úklidové akce Ukliďme Česko.
Cyklovýlet Bumbálka – Tučín.
Na Bumbálku cyklobusem z Tučína
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Provozní informace:
Stočné
Zastupitelstvo obce Tučín v souvislosti s roční kalkulací nákladů na opravu
kanalizace a plánované investice vybudování ČOV schválilo navýšení sazby
stočného na 9,- Kč.
Příklad výpočtu stočného:
Výpočet se provádí podle spotřeby pitné vody z vodovodního řádu
V případě, že osoby nepoužívají vodu z veřejného řádu VaK je stočné stanoveno dle směrného čísla (podle Vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů). Směrné číslo bylo v obci Tučín stanoveno s přihlédnutím k místním podmínkám užívání vody z veřejného řádu VaK a vlastních studní občanů v hodnotě 35m3
a) spotřeba nižší než 35 m3 na osobu a rok
dle směrného čísla 35 krát 9 Kč na osobu a rok.
Příklad výpočtu:
Rodina 4 osoby, spotřeba pitné vody 80 m3 za rok dle odpočtu VaK Přerov
80 : 4 = 20 z toho je zřejmá spotřeba nižší než 35m3 za rok na osobu
úhrada dle směrného čísla 35
výpočet: 35 x 4 osoby x 9,-Kč = 1260,-Kč / rok
b) spotřeba vyšší než 35 m3 na osobu a rok
výše stočného se stanoví podle množství odebrané vody z vodovodního řadu
krát 9 Kč.
Příklad výpočtu:
Rodina 4 osoby, spotřeba pitné vody 156m3 za rok dle odpočtu VaK
156 : 4 = 39 z toho je zřejmá spotřeba vyšší než 35m3 za rok na osobu
úhrada dle spotřeby a sazby 9,-Kč
výpočet: 156 m3 x 9,- Kč = 1404,- Kč /rok
Ke změně poplatku ze stočného se budou podepisovat nové smlouvy s vlastníky nemovitostí v průběhu prvního čtvrtletí 2016.
Poplatky ze stočného se budou vybírat v měsíci dubnu 2016.
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Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Vzhledem ke skutečnosti, že někteří občané nedodržují pravidla třídění odpadů a přeplňují nádoby na plasty pytli s PET lahvemi, které jsou sbírány samostatně 1x za dva měsíce u domů, došlo k navýšení nákladů na častější svozy a celkovému navýšení ceny za likvidaci a svoz odpadu. Totéž platí i u tříděného papíru, kdy jsou nesmyslně vhazovány do nádob svázané balíčky novin
či letáků, které je možné odevzdat při sběru v mateřské škole.
K navýšení nákladů došlo také u velkoobjemových kontejnerů, do kterých
jsou stále odkládány kovové předměty, které patří do železa a ne do velkoobjemového odpadu. Totéž platí o plastových věcech jako kýble, vaničky, židle. Pokud tyto věci odevzdáte jako tříděné s plasty, pak obec neplatí za uložení na skládku. Pokud je hodíte do kontejneru velkoobjemového, nebo domácí popelnice pak se vše váží a platíme navíc za každé kilo.
Zastupitelstvo obce schválilo opatření k třídění a likvidaci komunálního odpadu.
Prvním opatřením je navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro
rok 2016, a to na částku 492,-Kč/občan.
Druhým opatřením bude zrušení sběrného místa u pohostinství Na Rybníčku a jeho přesunutí do dvora č.p. 9, kde bude otevřeno sběrné místo, do kterého bude možné odkládat věci jako velkoobjemový odpad, plasty i velké, případně i PET lahve v pytlích, železo, nebezpečné odpady a papír svázaný do
balíčků. Sběrné místo bude otevřeno každou první sobotu v měsíci od 9:00
do 10:00 hod. Bude také možné domluvit telefonicky nebo na obecním úřadě
uložení velkých věcí mimo tuto stanovenou dobu.
Na sběrné místo bude možné uložit i menší množství stavební suti, která však
není komunálním odpadem dle zákona a proto bude její likvidace zpoplatněna dle množství a ceníku, za který ji pak obec bude likvidovat na skládce. Pro
občany bude výhodné, že nemusí s každými kolečky stavební suti jezdit na
skládku, anebo ji sypat po okolních polních cestách a vystavovat se tak možnosti pokuty za černou skládku.
Poplatek za komunální odpad se bude vybírat v měsících duben až červen
2016.
Statistika
Ke dni 31.12.2015 žilo v obci 421 obyvatel, z toho 205 mužů a 216 žen. V roce
2015 se narodily 2 děti, přistěhovalo se 8 občanů, odstěhovalo se 14 lidí. Zemřeli 4 občané. V obci žilo 30 vdov a 3 vdovci. Průměrný věk činil 43 let.
U mužů byl průměr 42 let, u žen 45 let.
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Obec Tučín byla finančně podpořena z Olomouckého kraje v těchto projektech:
Tučínský špekáček 2015 – kraj se finančně podílel částkou 20.000,- Kč na
částečné úhradě honorářů vystupujícím hudebním skupinám.
Nákup věcného vybavení jednotky SDH obce – kraj se finančně podílel
částkou 5.000,- Kč určených na nákup pláštěnek Krizovka, protiprořezových
ochranných kalhot Profesional a zásahových rukavic CHEYENE s membránou.
Doplnění VDZ klikatice a všesměrových očí - se kraj podílel částkou
63.500,- Kč určenou na vodorovné dopravní značení, které zvýší bezpečnost
v zatáčce podél cyklostezky u drůbežárny.

Obec Tučín podala žádost na vydání publikace ke 20. letům soutěže Vesnice
roku „Ohlédnutí za Vesnicemi roku Olomouckého kraje“. Na tuto publikaci přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu
POV čáskou 140.000,- Kč, další náklady uhradil Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje a část Obec Tučín
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Investiční akce obce Tučín v roce 2015

Z

astupitelstvo obce schválilo a v současné době proběhlo či probíhá výběrové řízení na dodavatele
prací na tyto investiční akce:
Odvodnění areálu – Oprava kanalizace č.p.9
Tato akce je velmi důležitá, neboť stará kanalizace ve
dvoře je nefunkční a voda je povrchem odváděna vraty do ulice a ze střech vsakuje pod budovy. Na tuto akci již veřejným výběrovým řízením vyhrála firma POR Michal Pospíšil, která nabídla nejnižší cenu,
a to ve výši 549.339,61 Kč včetně DPH.
Projekční cena byla vyčíslena na 768.000,- Kč. Dokončení realizace opravy
bylo smluvně dohodnuto do 30.10.2015.
Výstavba dvou malometrážních bytových jednotek
Tato akce spočívá v rekonstrukci objektů bývalé knihovny a obchůdku Venda, které jsou v majetku obce, na dva byty. Ty budou určeny pro zájemce z řad
občanů případně zájemců, kteří chtějí bydlet v Tučíně, ale na usedlost typu
rodinného domu sami nestačí, nebo pro seniory případně mladé rodiny do
doby, než si zajistí větší bydlení. V současné době jsou zájemci na oba byty.
V červnu proběhla veřejná soutěž na dodavatele přestavby, která bude spočívat ve výstavbě domovní ČOV pro oba byty, zateplení a zhotovení fasády
včetně vybourání podlah, odizolování proti vlhkosti a vybudování sociálního zařízení v každém bytě. V každém bytě bude sprchový kout, WC, kuchyňka a obývací místnost společná na spaní. V kuchyňce nebude vybavení, to si
nájemci zařídí sami na vlastní náklady dle svých představ. U bytů bude stanoven zastupitelstvem obce měsíční nájem + úhrada spotřebovaných energií.
Rekonstrukce obou bytů včetně ČOV a fasády se zateplením je projekčně vyčíslena na 1,600.000,-Kč.
Veřejnou soutěž na dodavatele vyhrála firma POR Michal Pospíšil s nejnižší
nabídkovou cenou 1,442.609,-Kč včetně DPH.
Sběrný dvůr
V měsíci lednu 2016 by měl být dokončen a otevřen sběrný dvůr v č.p. 9,
který bude sloužit pro občany na odkládání nepotřebných nebezpečných
odpadů, velkoobjemových odpadů, železa případně stavební suti v průběhu
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celého roku, a to řízeně každou první sobotu v měsíci nebo po dohodě na
obecním úřadě i mimo tuto dobu.
V současné době se jedná také o zavedení odkládání klestí do sběrného dvora, neboť opět někteří občané nerespektují určení rozmístěných kontejnerů,
které jsou viditelně označeny „Odkládejte jen trávu*listí*ovoce“ a do kontejnerů dávají i větve. Ty pak musí být vytříděny a vše jsou zase peníze navíc.
Dříve si všichni kompostovali trávu, listí a zahnilé ovoce doma nebo je odváželi na hnojiště. Obec se snaží občanům vyjít vstříc a ušetřit práci přistavenými kontejnery na určených místech, ale nerespektování stanoveného druhu
odkládaného materiálu způsobuje problémy s odvozem, tříděním a následně
i zvýšeným financováním. Nechceme přece, abychom kvůli lhostejnosti některých občanů museli stále zvedat ceny za odpady, nebo ano?
Způsob sběru biologického odpadu ze zahrad
Kontejnery na biologický odpad ze zahrádek – tráva, listí, ovoce, zelenina,
budou přistaveny vždy poslední týden daného měsíce, a to vždy v pátek do
dalšího pátku. Tedy 7 dní. A to v období od dubna do listopadu. Klestí je
možné odkládat na místo vedle kontejneru, následně bude na místě poštěpkováno a odvezeno.
Pokud by někdo z občanů měl na své zahradě více klestí, například z káceného stromu, je možné domluvit na obecním úřadě poštěpkování přímo
v místě.
Co je až nemožné, ale stalo se!
Pracovník obce s brigádníky, kteří pomáhají se sečením trávy v obci, si přistavili kontejner na posečenou trávu, a aby si urychlili práci operativně a smysluplně si před kontejner položili dřevěný nájezd, který původně sloužil jako
rampa pro vozíčkáře do knihovny a posléze byl delší dobu nevyužitý v obecním skladu. Výborné náhradní využití nájezdu, který urychlil a usnadnil
práci, neboť se pracovníci dostali se sekačkou až do kontejneru, kde mohli
vysypat koše. Ale jen do doby, než tento dřevěný nájezd umístěný před kontejnerem na bioodpad uprostřed obce před č.p. 17, pro nás neznámý nenechavec odcizil. Možná, že někdo viděl odnášet někoho dřevěný nájezd opatřený světlým nátěrem, kdo ví kam, možná bychom se divili kdo je tak drzý
a nájezd ukradl uprostřed obydlené části obce. Nevím, na co se komu hodil,
možná jen na spálení, ale bylo by dobré vědět, na koho si dát do budoucna
pozor. A upozornění pro ty, kteří dotyčného nenechavce možná viděli. Dávejte si pozor, vyšlo mu to jednou, příště se mu může hodit i Váš majetek.
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Kotlíkové dotace

O

lomoucký kraj vyhlásil dne 6. 1. 2016 dotační program Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji I. V rámci tohoto dotačního programu mají občané kraje, resp. vlastníci rodinných domů v Olomouckém kraji možnost žádat
o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za
kotel na pevná paliva (uhlí, kombinace uhlí + biomasa, biomasa), tepelné
čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Dotační program je vyhlášen od
6. 1. 2016 do 13. 5. 2016, přičemž samotný příjem žádostí bude probíhat
od 22. 2. 2016 do 13. 5. 2016 do 12:00 hod.
Veškeré informace o dotačním programu jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace, nebo na www.kr-olomoucky.cz/dotace2016.
Kontaktním místem je oddělení grantových schémat Odboru strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc (výšková budova
RCO naproti hlavnímu nádraží, 6. patro). Dotazy a žádosti o konzultace lze
zasílat písemně dopisem, e-mailem (kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz).
Dále je možno ve všech pracovních dnech osobně navštívit pracovníky oddělení grantových schémat na výše uvedené adrese.
Kontaktní osoby:
Ing. Martin Hrubý
Ing. Hana Bezděková, DiS.
Ing. Jana Skoumalová
Ing. Aneta Havlíčková
Zdenka Valentová, DiS.
Ing. Martin Černocký
Ing. Bohumila Čechová

tel.: 585 508 697
tel.: 585 508 393
tel.: 585 508 441
tel.: 585 508 382
tel.: 585 508 439
tel.: 585 508 342
tel.: 585 508 447

e-mail: m.hruby@kr-olomoucky.cz
e-mail: h.bezdekova@kr-olomoucky.cz
e-mail: j.skoumalova@kr-olomoucky.cz
e-mail: a.havlickova@kr-olomoucky.cz
e-mail: z.valentova@kr-olomoucky.cz
e-mail: m.cernocky@kr-olomoucky.cz
e-mail: b.cechova@kr-olomoucky.cz

Osvědčení o úspoře emisí
Obec Tučín obdržela díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, ve spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“. Obec
přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
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Úspora, kterou obec dosáhla, představuje:
Emise CO2 ekv. – 8,584 tun
Úspora energie – 174 574 MJ
Obec Tučín v roce 2014 odevzdala 7,258 tun vytříděného odpadu a obdržela
zpět od společnosti EKO – KOM, a.s., částku 19.713,50 Kč.
Rozpis svozu komunálního odpadu 2016
25.1., 22.2., 21.3., 18.4., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.,
3.10., 31.10., 28.11., 26.12. 2016

Plánované investiční akce na rok 2016
Vybudování prodloužení chodníku včetně veřejného osvětlení od Zmeškalového po rozestavěný dům pana Dejdara. Tento projekt umožní bezpečně přejít z cyklostezky na nový chodník a pokračovat do obce a ne jak nyní
musí chodci jít částečně po silnici III. třídy a pak teprve přejít na chodník
u Janáčkového.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci – budou vyměněna stará svítidla, která se již rozpadají, špatně svítí, jsou poruchová a neekonomická.
Nahrazena budou novými svítidly LET, u kterých dojde k úspoře až o 35%
a budou mít lepší svítivost.
Tučín dětem – výměna starých herních prvků
V rámci tohoto projektu, na který bylo zažádáno o dotaci z MMR ČR, budou
vyměněny dřevěné herní prvky, které již stářím dřeva hnijí a mohou se stát
nebezpečnými. Součástí bude i instalování jednoho herního prvku ke stanovišti naučné stezky u Plaviska.
Rozšíření naučné stezky o pozorovací altán. Tento projekt bude realizován
v případě získání dotace a bude vytvořen altán na vodní hladině vodní nádrže, který bude sloužit pro pozorování vodního ptactva i života na hladině
včetně odpočinku při procházce kolem hráze.
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Komunitní spolkový domeček šikovných ručiček
a řemesel
Pozor na zamrzlý vodoměr či vodovodní přípojku, připomínají vodaři
VaK Přerov, a.s.

I

když v tuto chvíli nevypadá, že by mělo tuto zimu mrznout, upozorňujeme, že mrazivé počasí může domácnosti připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru nebo vodovodní přípojky. Lidé často na jejich
zabezpečení zapomínají a někdy je to může stát nemalé peníze.
Chtěli bychom apelovat na vlastníky rodinných domů, zejména těch neobydlených, rekreačních chat, chalup a venkovních vodoměrných šachet, aby si
majitelé provedli kontrolu zabezpečení přípojek proti zamrznutí. Stačí nedovřené okénko do sklepa nebo nedovřený poklop na vodoměrné šachtě
a dojde k zamrznutí přípojky, poté k prasknutí vodoměru, následně k úniku
vody a současně dojde k poškození majetku. Za vzniklé škody – prasklý vodoměr či uniklou pitnou vodu odpovídá majitel nemovitosti. Výměna vodoměru poškozeného mrazem vyjde přibližně na jeden a půl tisíce korun. Jedinou prevencí je řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének polystyrénem
a podobně. Pokud by došlo k prasknutí vodoměru je nutno ihned tuto závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s., telefon
800 167 427 a nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Tučín se zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko
aneb „Ukliďme si okolí Tučína společně“

V

sobotu 18.4. se tučínští rozhodli zapojit do celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. Obecní úřad v Tučíně vyhlásil akci pod
názvem „ Ukliďme si okolí Tučína společně“. Cílem akce bylo zapojit všechny generace do úklidu veřejných prostranství v obci a zeleň a příkopy podél
přístupových cest do obce, které jsou znečišťovány odpadky z projíždějících
aut, z nákladních automobilů odvážejících odpadky na skládku do Hradčan
a v neposlední řadě černými skládkami, na něž zejména projíždějící auta vyhazují odpad v pytlích nebo i volně.
Počasí si trošku pohrálo s nervy hlavního organizátora starosty obce Tučín
Jiřího Řezníčka, neboť deset minut před vyhlášeným termínem srazu zaZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 34/2015
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čalo pršet, rozfoukal se studený vítr a bylo dost nevlídně. O to více však
potěšilo, když se začali i za takových podmínek scházet mládežníci, rodiče
s dětmi, dospělí, zastupitelé a zástupci spolků. Celkem se sešlo na 4 desítky
dobrovolníků, kterým není lhostejný nepořádek vznikající z cizího přičinění.
I počasí se umoudřilo a tak byly dobrovolníkům rozdány ochranné rukavice,
napichovátka, pytle, ochranné reflexní vesty a potřebné instrukce k akci.
Sedm skupinek se rozešlo po obci a začalo sbírat odpadky. Skupinky na vzdálenější místa hranice katastrů Pavlovic u Přerova a Radslavic rozvezl starosta obecním vozidlem. Největší černá skládka byla na hranici katastru s obcí
Radslavice na místě zvaném U Topola. Jednotlivé skupinky prošly své přidělené úseky a nechávaly za sebou jen plné pytle, které byly průběžně sváženy obecním traktorem s kontejnerem. I děti se aktivně zapojily a ty nejmenší
s nadšením prolezly zákoutí a keře kolem dětského hřiště, kde by dospělý neměl šanci. Pro účastníky bylo připraveno po ukončení akce občerstvení u pohostinství Na Rybníčku. Nejmenší sběrači byli odměněni sladkostmi, ale také pitíčkem a všichni pak dobrůtkou z udírny, v které od rána topili místní
hasiči. Sbor dobrovolných hasičů současně stihl projet obec a posbírat od občanů nepotřebný železný šrot. Všem
účastníkům na závěr při zaslouženém občerstvení poděkoval starosta obce. Děkujeme dětem, mládeži
a dospělým za záslužnou dobrovolnou účast na úklidu a pomoci našemu životnímu prostředí.
Obec Tučín
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PRINCEZNA ZE MLEJNA V TUČÍNĚ

V

sobotu 23.5 se tučínští Nadšenci opravdu zapotili. Jako každý rok bylo
na tento víkend připraveno tradiční kácení máje. Tentokrát si s pořadateli počasí opravdu pohrálo. Podle předpovědi měla být sobota pořádně uplakaná a teploty žádná sláva. Takže pořadatele čekal opravdu tvrdý oříšek. Ale
ti se nezalekli a brzy ráno se dali do práce. To víte, nachystat areál koupaliště a také sál obecního úřadu dá pořádně zabrat. Vše zdárně zvládli, aniž by
při tom ztratili náladu. S úsměvem na tváři pak v 16 hodin vítali návštěvníky, kteří se přišli podívat na odpolední program. Ten zahájili děti z Mateřské
školky v Tučíně pohádkou o zvířátkách a písničkami, po nich se představili
žáci ze ŽŠ Želatovice se svým hudebním i tanečním vystoupením a nakonec
Nadšenci z Tučína. Tentokrát si Nadšenci troufli na známou pohádku Princezna ze mlejna. A jak sami říkají, nejsou herci ani ochotníci ale komedianti,
kteří se dokáží svým kouskům smát a snaží se o to pobavit i všechny přítomné. Podle rozesmátých tváří dětí i dospělých se to opravdu podařilo.
Samozřejmě kromě kulturního zážitku pořadatelé nezapomněli ani na bohaté občerstvení.

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 34/2015

/28

V 19 hodin se potom akce přesunula do sálu OÚ. Tady pak do ranních hodin proběhla májová veselice se skupinou JEN TAK II. Z výtěžků obou akcí
byly zakoupeny na koupaliště: dvě nové houpačky, písek do pískoviště a nové
hračky na pískoviště. Dále bude výtěžek použit pro děti na stanování.
Takže jak vidíte, v Tučíně se opravdu nenudí.
Miroslava Nováková
Nadšenci Tučín

KLUB ŽEN v TUČÍNĚ
Zrušil z důvodu malého počtu přihlášených

FOTOSOUTĚŽ
„JAK TRÁVÍM SVŮJ VOLNÝ ČAS“
Fotografujte, jak dokážete trávit svůj volný čas a jaké zážitky přitom prožíváte, jak se bavíte, co vše je v tomto čase možné vytvářet, provádět, vymýšlet . . . . . . . . . .
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Mateřská škola Tučín na škole v přírodě

T

ak jako každý rok jsme vyrazili v květnu do školy v přírodě. Tentokrát do
Jeseníků, Lipová-Lázně, chata Chiranka.
Program jsme měli velmi nabitý, přestože nám počasí moc nepřálo. Výlet do
jeskyně Na pomezí, faunapark v Lipové Lázni, hledání pokladu, sportovní
soutěže, krátké túry po okolí, kde se děti seznamovaly s místní faunou i florou.
Nejvíce se dětem líbila návštěva jeskyně, skoro všechny děti tam byly poprvé.
Při návštěvě faunaparku se děti seznámily s jinou formou prohlídky. Soukromá farma je přizpůsobena tak, aby děti byly v bližším kontaktu se zvířaty, což byl pro děti nezapomenutelný zážitek. Měly možnost si pohladit velké
papoušky, medvídka mývala, králíčky…
Ve školce v přírodě se nám moc líbilo, jsme pyšné na všechny děti co s námi
byly, protože nikdo neplakal a hned se děti těšily na spaní ve školce - dne
25.6.2015.
Výlet do ZOO Kopeček
Po vzájemné domluvě se školkou Bezuchov jsme vyrazili do Olomouce na
školní výlet.
I když jsme měli vyšší nemocnost, tak jsme si tento výlet užili. Většina zvířat byla aktivní, dětem se líbila i cesta safari vláčkem a nechyběl ani tradiční
řízek s chlebem, tzv. lepeňák 
Na cestu domů jsme dětem koupily nafukovací balonky s různými motivy
zvířat a odměnou nám za to byly jejich rozzářené oči.
Závěrem:
V úterý 23.6. nás čekalo rozloučení se školáky s překvapením pro všechny
děti. Přijel k nám Šašek Viki s kulturním programem – již k nám zavítal loni
na dětský den a moc se nám líbil.
Myslíme si, že školní rok 2014/2015 byl úspěšný, zatím se nám všechny akce
vydařily a děti odcházely vždy s úsměvem.
Přejeme Vám krásné prázdniny a rozloučíme se pravdivým příslovím:
„Ještě se nenarodil člověk ten, aby se zavděčil lidem všem…“
Eva Vysloužilová, Oldřiška Krejčířová a Iva Pospíšilová
zaměstnanci MŠ Tučín
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TURNAJ V NOHEJBALE – TUČÍN 2015

V

sobotu 13.6. se uskutečnil nohejbalový turnaj trojic na místním pískovém hřišti v Tučíně. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev, které byly rozlosovány do dvou skupin. Zde mužstva odehrála utkání systémem každý s každým, a po zhruba tříhodinové bitvě se mužstva umístila následovně.
Skupina A
Skupina B
1. Tučín
1. Vrbáci (Želatovice)
2. Moti II (Želatovice)
2. Efhator (Želatovice)
3. Bobři (Přerov)
3. Kulhající (Holešov)
4. Oldřichov
4. Žlutí ďábli (Želatovice)
5. Sokol Dřevohostice
5. Beer (Želatovice)
6. Holešov II

Mužstva umístěna na 5. a 6. místě ve skupinách mezi sebou odehrála zápasy
o pořadí na 9. -11. místě.
Družstva, která se umístila na 1. - 4. místě hrála vyřazovacím způsobem,
z čehož vyšlo toto konečné pořadí turnaje.
1. Tučín (Novák Z., Zmeškal J., Bubeník J., Stoklásek V.)
2. Bobři (Krasňák E., Krasňák T., Řezníček J., Dostál P.)
3. Kulhající (Holešov)
4. Oldřichov
5. Vrbáci(Želatovice)
6. Efhator (Želatovice)
7. Moti II (Želatovice)
8. Žlutí ďábli (Želatovice)
9. Beer (Želatovice)
10. Holešov II
11. Sokol Dřevohostice
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Turnaj se hrál za úmorného vedra, čímž bych chtěl všem hráčům poděkovat
za výdrž a předvedené sportovní výkony. Poděkování také patří starostovi
Tučína a Mirce Novákové za sponzorství turnaje. Mrzí snad jen malá účast
z řad Tučína, především pak mládeže.
Novák Zdeněk
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Hodnocení fotbalistů FC Tučín sezóna 2014-2015

U

plynulý víkend se odehrály poslední zápasy veteránské ligy a pro
fotbalisty tak skončil 1. ročník přerovské ligy. A že to byla podařená sezóna,
o tom svědčí umístění našich hráčů. Ze
dvanácti odehraných utkáních ani jednou neprohráli, 9x zvítězili a 3x remizovali a při skóre 52:13 a 30-ti získaných bodech suverénně získali titul
v premiérovém ročníku veteránské ligy
Přerovska. O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Breczko Štefan, Brhel Jaroslav, Dostál Pavel, Král Lubomír, Novák
Zdeněk, Rychlík Tomáš, Zmeškal Jiří,
Pěček Jiří, Kopecký Petr, Sohlich Jaroslav, Pospíšil Kamil, Valouch Marek,
Pavlica Michal a Vyplel Jan.
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Konečná tabulka 2014-2015
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mužstvo
Celkem Výhra Remíza Prohra Skore
FC Tučín
12
9
3
0
52:13
N.O.B.1994
12
8
1
3
29:18
Nealco Veteran
12
8
0
4
38:36
FC Kozel
12
7
1
4
48:37
Archivní výběr
12
4
1
7
24:31
FC Hradčany
12
1
1
10
15:37
FCV Troubky
12
1
1
10
19:53

Body
30
25
24
22
13
4
4

Tímto bych chtěl všem hráčům poděkovat a popřát jim do další sezóny hodně zdraví a sportovních úspěchů.
Za FC Tučín
Novák Zdeněk

Všeobecné informace správného kompostování
Použití: Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze
v nich zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky
hospodaření s odpady.
Návod:
Základní podmínky pro kompostování
- vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro výživu mikroorganismů (půdních bakterií, hub, červů, žížal atd.) a to v poměru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1
- vlhkost materiálu udržovat 50 – 60 %
- materiál je nutno míchat a tím umožnit dostatečný přístup kyslíku.
- hrubší suroviny je vhodné podrtit na malé části
- pro urychlení procesu kompostování přidat v malém množství půdy či hotového kompostu
Kompostování
1. Doporučený poměr C:N (uhlíku a dusíku) můžeme regulovat vhodným
poměrem organických látek uvedených v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý,
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zelený obsahuje hodně dusíku, materiál
starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na
uhlík. Obecným pravidlem je přidávat
2-3 díly hnědého materiálu na 1 díl zeleného materiálu.
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené
vejce“, znamená to, že v něm převládá
materiál s nadměrným obsahem uhlíku.
V tomto případě přidáme posekanou
trávu nebo listí. Vysoký obsah dusíku
zase signalizuje zápach po amoniaku, do
kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru nebo piliny.
2. Velmi důležité je pravidelné míchání kompostu z důvodu rovnoměrného
přístupu kyslíku, přibližně jednou až čtyřikrát do měsíce.
3. Je třeba kontrolovat vlhkost kompostu (kompostovaný materiál by měl být
na dotek vlhký jako „dobře vyždímaný ručník“). V první fázi kompostovacího
procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladných chemických reakcí za intenzivního rozvoje bakterií a plísní. Dochází k rozkladu
lehce rozložitelných látek. Hromada kompostu se může zahřát až na teplotu
65°C. V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na
stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává
hnědou barvu a zemitou strukturu. Ve třetí fázi, obecně je to 6 – 12 měsíců od
založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní
půdě. Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží
na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Proces kompostování lze urychlit použitím kompostérů (zkrácení
doby kompostování až o polovinu).
Co kompostovat
- ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, novinový papír, lepenka, papírové ručníky, mléčné skořápky, mléčné produkty, posekaná
tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny, kůra, trus malých
zvířat, listí, popel ze dřeva, skořápky z ořechů
Nekompostovat
- kosti a odpadky z masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel z uhlí, cigaret,
časopisy, oddenková plevel, plasty, kovy, sklo, kameny apod.
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Soutěž Vesnice roku 2015 v Olomouckém kraji
21. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 11 obcí ze čtyř okresů Olomouckého kraje. Přihlásila se jedna obec ze Šumperska, dvě z Prostějovska, tři
z Přerovska a pět z Olomoucka. Před zahájením návštěv v obcích bylo informováno vedení Olomouckého kraje o počtu přihlášených obcí, složení hodnotitelské komise a harmonogramu návštěv obcí. Byla projednána podpora
Olomouckého kraje pro průběh a vyhodnocení soutěže, účast představitelů
Olomouckého kraje při vyhlášení výsledků a slavnostním předávání ocenění.
Součástí přípravných prací také byla pracovní schůzka členů komise, na které byly upřesněny termíny hodnocení, zajištěno poskytnutí podkladů a informací o jednotlivých přihlášených obcích včetně výkladu hodnotících kritérií.
Ve dnech 8. – 11. června 2015 navštívila hodnotitelská komise se stoprocentní účastí svých členů podle schváleného harmonogramu všechny přihlášené obce. Ty byly o návštěvě hodnotící komise informovány s dostatečným
časovým předstihem. Každá obec tentokrát měla k dispozici 120 minut pro
prezentaci okruhů uvedených v podmínkách soutěže, tato byla plně v jejich
režii a záleželo tedy jen na zástupcích obce, jak daný čas dokáží využít. Naopak členové komise měli možnost diskutovat o tématech souvisejících s obnovou a rozvojem venkova s vedením obcí i občany a doplnit si poznatky
tam, kde prezentace nebyla z jejich hlediska dostatečně vypovídající.
Hodnotitelská komise sice věnovala návštěvám obcí celkově méně času než
v předchozím ročníku, kdy bylo přihlášeno více obcí, přesto při prezentaci
prodloužené o 30 minut bylo hodnocení tří obcí denně s časově náročnými
přejezdy únavné a vyčerpávající. Komise nepracuje jen při hodnocení, čas
při cestování je plně využit na hodnocení předchozí a přípravu další prezentace. Cestování po obcích je mnohdy velmi zajímavé. Přesuny historickými
automobily, traktorem, na kolech i pěšky, kdy je třeba stále držet krok s představitelem obce, byly tentokrát zpestřeny i jízdou na koni. Odvážné členky
komise se předvedly i při ukázkové střelbě z loveckých a sportovních zbraní,
vše bez újmy na zdraví.
Ocenění zúčastněných obcí:
Za péči o nejmladší generaci „Chceš-li vidět dítě milé,
tak si zajeď do Křtomile“

Obec Křtomil

Za vytváření venkovské pospolitosti i v blízkosti města

Obec Babice
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Speciální ocenění hodnotitelské komise:
Diplom za láskyplnou a obětavou péči o obecní zeleň pro paní Zdeňku Juráškovou ze Křtomile
Ceny se speciální finančním oceněním Olomouckého kraje ve výši 50 tis. Kč:
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec Mořice
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život
a občanskou společnost v obcích

Obec Rapotín

Ocenění za příkladnou podporu volnočasových aktivit
Městys Dub nad Moravou
Ocenění za mimořádnou podporu sportu a kultury
Město Němčice nad Hanou
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Rouské, okres Přerov,
starostka Ing. Daniela Tvrdoňová
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Haňovice, okres Olomouc, starosta Arnošt Vogel
III. místo obec Dlouhá Loučka, okres Olomouc, starosta Ladislav Koláček
II. místo obec Hněvotín, okres Olomouc, starosta Ing. Jaroslav Dvořák
I. místo Zlatá stuha – vítěz krajského kola Olomouckého kraje:
Obec Černotín – starosta Ing. Jiří Andrýs
Vítěz krajského kola je oprávněn užívat titul „Vesnice Olomouckého kraje roku 2015“
V celostátní soutěži Vesnice roku, která byla vyhlášena dne 19.9. v Luhačovicích se stala Vesnicí roku 2015 obec Krásná z Karlovarského kraje, druhé
místo obsadila obec Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo obsadila
obec Černotín z Olomouckého kraje okresu Přerov.
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Třídění odpadu

V

obci Tučín máme zavedený tříděný sběr PET lahví formou pytlového
sběru po obci. V letošním roce byly dodány na tři sběrná místa žluté
kontejnery na ostatní plasty, aby mohli občané odkládat i tyto plasty průběžně
do připravených nádob. Bohužel někteří občané tyto kontejnery zaplní PET
láhvemi, které navíc ani nesešlápnou, a pak je nutné velmi často kontejnery
vyvážet a vše se prodražuje.
PET lahve sbírejte do pytlů a ne do žlutých kontejnerů.
Další komoditou, kterou jsme začali třídit a sbírat je modrý kontejner na papír. Do tohoto kontejneru patří hlavně kartony z krabic a ostatní papír. Ale
stále platí, že v průběhu roku sbírá papír i Mateřská škola Tučín, která z tohoto sběru má také příjem pro drobné potřeby dětí MŠ. Pokud tedy máte nasbírané noviny nebo letáky, svažte je a dejte do MŠ nebo do sběrného dvora.
Na sběrném místě u prodejny Jednoty je také kontejner na staré nebo již nepoužívané oblečení a ostatní textil.
Do žlutého kontejneru
na plasty PATŘÍ:
• kelímky od jogurtů,
• obaly od špaget, bonbónů, chipsů,
• tácky z balené zeleniny a ovoce,
• obaly z CD,
• sáčky z odnosu potravin,
• tašky z igelitu,
• obaly od šampónů,
• obaly z kosmetiky
(tělová mléka, krémy,…),

Do žlutého kontejneru
na plasty NEPATŘÍ:
• podlahové krytiny,
• PVC,
• novodurové trubky,
• koberce,
• obaly od olejů,
• obaly silně znečištěné,
• obaly od nebezpečných látek,
• obaly od chemikálií a barev.
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• obaly od běžných domácích čisticích prostředků na mytí nádobí,
oken, podlah,
• obaly a balící fólie od spotřebních
zboží – bublinkové fólie a další,
• fólie, do nichž jsou baleny PET lahve
s nápoji,
• pěnový polystyren (menší kusy,
větší do sběrného dvora),
• uzavírací víčka od instantní kávy,
• obaly od polévek a dalších potravin
v prášku
• krabice od džusů, mléka, rajského
protlaku, vína (nápojový karton)

Do modrého kontejneru
na papír NEPATŘÍ:
• uhlový (karbonový) papír,
• znečištěný papír všeho druhu –
mastný, od barev, po malířích,
od masa a potravin,
• nápojové kartony

Do modrého kontejneru
na papír PATŘÍ:
• krabičky od pytlíkových čajů,
• vnější obaly čokolád,
• pytlíky od mouky, strouhanky,
cukru,
• noviny, časopisy s papírovou
obálkou,
• krabice od bot,
• lepenkové krabice od spotřebičů
(rozřezané),
• sešity, paperbacky,
• knihy bez vazby,
• kancelářský papír,
• ostatní papír všeho druhu
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Do zeleného kontejneru
na barevné sklo NEPATŘÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porcelánové talíře a hrnky,
keramické předměty a nádobí,
drátosklo,
konvice a nádobí z varného skla,
monitory televizí a počítačů,
zrcadla,
automobilová skla,
lahvičky od léčiv,
zářivky a výbojky, žárovky,
předměty z hutního skla
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Do kontejneru
na bílé sklo NEPATŘÍ:

Do zeleného kontejneru
na barevné sklo PATŘÍ:
• barevné sklo – hnědé, zelené,
modré,…
• lahve od vína,
• nevratné lahve od piva,
• nevratné lahve od minerálek,
nápojů a limonád,
• nádoby z barevného skla,
• tabulové sklo z oken a dveří

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

porcelánové talíře a hrnky,
keramické předměty a nádobí,
drátosklo,
konvice a nádobí z varného skla,
monitory televizí a počítačů,
zrcadla,
automobilová skla,
lahvičky od léčiv,
zářivky a výbojky, žárovky,
předměty z hutního skla

Do kontejneru
na bílé sklo PATŘÍ:
• čiré sklo,
• lahve od vína, minerálek, sycených
nápojů, limonád,
• skleničky,
• zavařovací sklenice,
• skleněné nádoby
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INDIÁNSKÁ NOC V TUČÍNĚ

H

orké léto postupně přetváří z našich šťavnatých luk suché prérie, které
se jen málo liší od těch amerických. A právě na jednu z těchto prérií dorazili na koupališti v Tučíně malí indiáni. 8.8. v odpoledních hodinách dorazilo 25 indiánů ve věku 3 -13 let na tučínské koupaliště, aby se zúčastnili již
tradičního stanování pod hvězdami. Během odpoledne se učili tradičním indiánským dovednostem. Vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky, střelbu lukem
i stopování divé zvěře. Zpestřením odpoledne byla projížďka vláčkem Tučolínem. Poté se děti ovlažily v koupališti a po večeři se vrhly na luštění tajenky s hledáním písmen v lese. To už se pomalu začalo stmívat, a to se ještě indiánský den zdaleka nekončil. Vyluštěná tajenka dětem avizovala nebezpečí v podobě přepadení bílými tvářemi. Indiánům tedy nezbylo nic jiného než
připravit se na případný boj s nimi. Vyrobili si zbraně a vydali se na průzkum
okolí tábořiště. To už byla hluboká noc a na cestu indiánům svítily jen bludičky. Indiáni se přesto nezalekli a zdárně udolali i nájezd bílých tváří. To už se
indiánský den skutečně chýlil ke konci. Pro pěkné sny děti shlédly animovaný film o indiánském chlapci Yakarim a poté se už vydaly do svých stanů nabrat sílu po dlouhém a náročném dni.
Nedělní ráno přišlo velmi brzy, pro některé již v šest hodin. To už někteří táborníci nemohli dospat očekáváním, co se bude zase dít. Po vydatné snídani
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se indiáni pustili do výroby lapačů snů. Slunce už opět pálilo a tak nás ranní
koupání v koupališti pěkně osvěžilo. Poté, co jsme se vyřádili v bazénu, přišel
smutný čas balení stanů a spacáků. Pak ještě společné foto do archivu, rozdat
odměny a diplomy a už si pro děti začali chodit rodiče.
Letošní stanování se mimořádně vyvedlo, a to nejen díky počasí! Velké poděkování za pomoc patří i šesti velkým indiánkám, dospívajícím tábornicím,
které zdatně pomohly s přípravou programu. S poděkováním nesmím zapomenout ani na maminky, které nám poslaly chutné koláčky k snídani. A největší DÍKY patří mým kamarádům z řad Nadšenců, bez kterých by tato akce
vůbec nebyla možná. Nejde totiž jen o to, hrát s dětmi hry, nesmí chybět ani
provianťák, chůva na uspávání, noční hlídač, nezbytné technické zázemí aj.
Všem velké DÍKY!!!
Věřím, že radostné výskání a úsměvy na dětských tvářích jsou pro všechny
zúčastněné odměnou ...
Za Nadšence Petra Nováková

Senioři v Tučíně tancovali se Šlapeťákama
i s Tučéňákama

T

radiční setkání seniorů v pořadí už „dvanácté“ se uskutečnilo dne 24. října
2015 na Obecním úřadě v Tučíně. Jeho součástí bylo také slavnostní
setkání s jubilanty, kteří se v roce 2015 dožili významných jubileí. Letos mezi nejmladší jubilanty přibylo sedm „padesátníků“ a jedenáct „šedesátníků“.
Zástupci obce včetně pana starosty Jiřího Řezníčka popřáli všem přítomným
jubilantům a předali jim drobné dárky. Starosta obce také přivítal i seniory
a poděkoval jim za práci, kterou svou každodenní činností přispívají obci.
Po slavnostním přípitku všech přítomných s organizátory následovalo vystoupení dětí ze ZŠ Želatovice s pásmem písní a básniček. Zazněla i skladba
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„V lese“, kterou na flétnách zahrála Lucka Štěpaníková, Sabinka Korejzová
a Adélka Pospíšilová.
V programu přišly pozdravit babičky, dědečky a jubilanty děti z MŠ v Tučíně
s pohádkou o „Hrušce“ a krásnými básničkami. Na závěr se všechny děti
představily svými jmény, jelikož od minulého setkání (což je rok) povyrostly
a někteří je již nepoznali. Vystoupení dětí se babičkám a dědečkům moc líbilo, a proto je odměnili velkým potleskem a sladkou odměnou.
V průběhu setkání byla pro přítomné připravena dvě příjemná překvapení,
která nebyla uvedena na pozvánkách. To první bylo představení kouzelníka pana Vejmoly, který zaujal svými triky nejen celý sál, ale i děti, které mu
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asistovaly u některých kouzel, za což
je odměnil zvířátky a meči, vytvořenými z nafukovacích balonků. Druhé překvapení uvedli místní obecní
Nadšenci - na podiu se představili
jako staropražská kapela „Šlapeto“,
doprovázená čtyřmi skvělými tanečnicemi. V jejich představení zazněly
písničky staré Prahy o jejích malebných zákoutích. Velký úspěch měly
tanečnice, které vyzvaly k tanci přítomné pány a tím roztančily celý sál. Za
své vystoupení skupina Šlapeto i tanečnice sklidili velký úspěch.
V průběhu večera hrála k poslechu, a po rozproudění seniorů Šlapeťáky,
i k tanci skupina Tučéňáci z Tučína, která bavila všechny přítomné písničkami od 60-tých let až do současnosti včetně pohybových skladeb, do kterých
se zapojili s chutí i přítomní senioři. Tučéňáci hráli jejich oblíbené písničky
i na přání.
Na přání zazpíval prvňáček Vláďa Zavadil písničku „Já jsem malý mysliveček,
sotva flintu nesu“ - bylo to pro všechny velmi dojemné.
Setkání jubilantů i seniorů mělo i ráz posezení u dobrého vínka, kávy, zákusků, kterými hostila obec své starší občany a nechybělo ani drobné jídlo v podobě párků, které na setkání poskytl pan Antonín Stojan. Vše bylo v duchu
dobré nálady a také vzájemného popovídání si mezi sebou. O vzornou obsluhu se postarala děvčata z Klubu žen - Kamila Benešová s dcerou Eliškou, Šárka Prudilová a Blanka Bubeníková, která po celou dobu setkání obsluhovala
přítomné a snažila se přispět k dobré náladě a zdárnému průběhu celé akce.
Že se všem přítomným setkání seniorů a jubilantů velmi líbilo, svědčí i to,
že po vylosování účastnických lístků o věcné ceny nikdo neodcházel domů,
všichni se dál bavili se skupinou Tučéňáci. Nálada byla výborná a nejeden
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účastník setkání se nechal slyšet, že to dnešní bylo nejlepší ze všech doposud
pořádaných setkání.
Děkujeme všem organizátorům a účinkujícím, kteří přispěli k tomu, že všichni přítomní byli spokojeni a odcházeli do svých domovů s usměvavými tvářemi a s dobrou náladou. Pro velký ohlas se těšíme na další setkání v příštím
roce.
Za Klub žen Marie Staňková

3. dětská Hubertova jízda v Tučíně

T

ak to vypadá, že pořadatelům se podařila obnovit novodobá historie
v Tučíně. Již třetí ročník dětské Hubertovy jízdy se těší hojné účasti. Letos 8.11. v 10 hod se sešlo 17 mladých jezdců na hřišti v Tučíně na počest sv.
Huberta a ukončily tak jezdeckou sezónu. K tomu jim pořadatelé domluvili
u sv. Petra nádherné počasí.
Vydali se na vyjížďku kolem obce, kde je čekalo několik zkoušek v podobě
opičí dráhy, česání stromů, zdolání skokových překážek, jízda kolem barelů a také hon na lišku. Pro nejezdce a fandy bylo připraveno známé Tučolíno

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 34/2015

/49

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 34/2015

/50

a doprovodný občerstvovací vůz, který nabízel čaj, svařák, koláčky a jiné pochutiny. Celý okruh kolem naší krásné obce trval necelé dvě hodiny a všichni účastníci si ho moc užili.
Po návratu byli za zdárné zdolání všech soutěží dekorováni: Štěpán Stehno
- Beli, Terezka Švédová -Darinka, Lukáš Štěpaník - Kit, Matouš Štěpaník Ferda, Toníček Koláček - Lucka, Vašek Koláček - Arika, Vojta Zapletal - Bony,
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Martin Komínek - Tamara, Adam Korejz - Venda, Gábinka Korejzová - Brenda,
Matěj Klvaňa - Fredy, Kuba Klvaňa - Poly, Alex Dubec - Happy, Elenka Dubcová - Lili, Mareček Janků - Sendy, Zuzka Procházková - Edi, Katka Otáhalová - Popin.
S pozdravem svatému Hubertovi byla jízda ukončena. To však neznamenal
úplný konec. Pro děti byl připraven doprovodný program, kde vystoupila šermířská skupina Cavalier Přerov. Následovaly soutěže v podobě jízdy na koloběžce, lovení rybek, skákání v pytli, za které nechyběly sladké odměny.
Celý den si děti i s rodiči užily a bavily se až do západu slunce. To je pro pořadatele největší odměna, proto děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru. A samozřejmě největší díky patří organizátorům a sponzorům.
Za Brooming ranch Tučín
Přemysl Korejz

Všem občanům a příznivcům obce Tučín přejeme do roku 2016 hlavně zdraví,
štěstí, spokojenost v osobním i pracovním životě, vzájemnou vstřícnost,
toleranci a porozumění ke svému okolí, lásku, pohodu a stále dobrou náladu
Zastupitelstvo obce Tučín
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