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Vážení spoluobčané!
Přehoupli jsme se do nového roku a doufejme, že sedmička na konci (2017)
bude pro obec příznivá. Ale žádné pověry ani pranostiky za nás nic neudělají
a jaké si to uděláme společně, takové to budeme mít. A já věřím, že společným
úsilím a vzájemnou spoluprací si dokážeme vytvořit zázemí pro spokojený život v obci. Pojďme se teď ohlédnout zpět, co se v obci událo.

Z činnosti obce:

• Ve dnech 3.- 4.12. uspořádal Dámský klub tradiční výstavku na téma
Vánoce.
• 5.12. navštívil Mikuláš děti v Tučíně. Nejprve dopoledne v Mateřské škole a večer obešel se svou
početnou družinou celou obec.
Mikuláši děkujeme, že nezapomínáš na naše děti.
• Od 5.12. se rozdávaly na obecním úřadě stolní kalendáře, které nechala obec vyrobit s fotkami
z akcí v obci včetně popisu nových
akcí v daném roce. Výdej kalendářů byl vyhlášen bezdrátovým rozhlasem i novým systémem mobilního rozhlasu zaslanou SMS. Kalendáře, které si občané nevyzvedli do konce roku, byly věnovány
do tombol a organizacím spolupracujícím
s obcí. 37/2016-2017
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• 6.12. byl postaven betlém pod vedením Marušky Breckové.
jednalo zastupitelstvo obce
Tučín a projednávalo návrh rozpočtu obce na rok 2017
15.12. se sešly v budově OU Tučín
děti z MŠ Tučín společně s rodiči a
babičkami, aby se pobavily v předvánočním období na své besídce
Mateřské školy.
17.12. zasedli hasiči z Tučína a pozvaní hosté z okolních obcí na jednání
Výroční valné hromady SDH Tučín.
22.12. se uskutečnilo zpívání koled u kaple – zvonice. Hlavní organizátorka
Maruška Breczková se domluvila s dětmi na vystoupení s vánočními písničkami a Jarda Štěpaník zajistil nazvučení a promítání textů koled na zeď
kaple. Pro zahřátí se podávalo svařené víno a pro děti čaj. Vystoupení těch
nejmenších dětí vytvořilo úsměvy na tvářích přítomných a celkově zahřálo
u srdíčka. Společné zpívání koled přítomných pak celé předvánoční setkání zakončilo.

• 7.12.
•

•
•
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• 28.12.
•

•

•

jednalo zastupitelstvo obce
Tučín
31.12. uspořádal klub malé kopané
Tučín Silvestrovský výkop na hřišti
v Tučíně. Za mrazivého počasí odehráli fotbalisté 3 třetiny silvestrovského utkání. Hráči i přítomní diváci se
mohli zahřát připraveným svařeným
vínem, které bylo naléváno zdarma.
1.1.2017 35 minut po půlnoci Nového roku se sešli občané, příbuzní a známí u retenční nádrže (plaviska), aby si společně popřáli do
nového roku. Starosta obce popřál
všem hlavně zdraví, štěstí, rodinnou i pracovní pohodu, stále dobrou náladu a vzájemnou toleranci a spolupráci do dalšího roku a
vyzval všechny přítomné k přípitku nalévaným šampaňským,
nebo svařeným vínem. Po přípitku všichni společně odpočítali odpálení společného ohňostroje, na který si občané Tučína společně přispěli 13.500,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoli částkou a podpořili
tak bezpečnější oslavy příchodu nového roku v obci. Děkujeme.
7.1.2017 vyrazili po obci tři skupinky koledníků Tří králové sbírky. Ta je
organizována po celé republice Charitou ČR. V Tučíně se organizace ujala opět paní Marie Kopecká, která společně s paní Josefou Stiskálkovou
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a Veronikou Matějíčkovou vytvořila dospělé vedoucí tří skupinek malých
koledníků. Poprvé se podařilo dát dohromady tři skupinky. Jednu skupinku tvořili nejmladší kluci Lukášek a Matoušek Štěpaníkovi s Vojtíškem Korejzem. Ve druhé skupince byly holky Elinka Čtvrtníčková a Eliška a Terezka Theiberovy. Třetí koledující skupinkou byla děvčata Sabinka
Korejzová, Adélka Pospíšilová a Lucka Štěpaníková. Všechny skupinky
pod vedením svých dospělých vedoucích krásně zpívaly koledu, za kterou dostávaly příspěvek do zapečetěné pokladničky a nějakou tu sladkost
za výborný výkon zvláště v tom mrazivém počasí. Naštěstí vyšlo sluníčko
a dotvořilo hezkou atmosféru Tří králů. Příjemné koledování se projevilo i na výsledku sbírky. Po rozpečetění pokladniček na obecním úřadě byl
spočítán celkový výsledek sbírky v obci Tučín v částce 12.432,- Kč. Děkujeme všem koledníkům a občanům, kteří přispěli. Děkujeme.

• 8.1. se začalo díky mrazivému počasí a zamrzlé vodní ploše retenční nádrže bruslit. Nejvíce to potěšilo děti, které si mohly vyzkoušet první pokusy
na bruslích nebo ty zdatnější už hokej a případně krasobruslařské kousky.
K bruslení byl vytvořen i led na víceúčelovém hřišti s mantinely, který připravili hasiči z Tučína.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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• 12.1. se konala Valná hromada MAS Moravská Brána a.s., na které bylo vo•

•

•

leno předsednictvo. Předsedou byl opět zvolen starosta obce Prosenice pan
Otakar Dokoupil, místopředsedy se opětovně stali starostové pan Vlastimil
Bia z Pavlovic u Přerova a pan Tomáš Šulák, starosta Veselíčka.
16.1. jednal starosta obce Tučín Jiří Řezníček na Státním pozemkovém úřadu o dalších realizacích plánu společných zařízení z Komplexní pozemkové úpravy. Dle předcházejících jednání na Ministerstvu zemědělství ČR
peníze na realizace jsou, ale naráží se na problém pracovních kapacit na
pracovišti SPÚ v Přerově, kde podle jejich sdělení nejsou schopni pokrýt
všechny požadavky pracovně. To však není dle starosty uspokojivé a vyvolá další jednání na SPÚ v Praze.
21.1. zahájil plesovou sezónu
v obci Ples Obce Tučín. K tanci i poslechu hrála skupina Kalej
z Hranic a i přes menší počet přítomných návštěvníků byla vytvořena výborná atmosféra. Na své
si přišli i milovníci napětí a výher
v bohaté tombole od sponzorů
a občanů obce. V letošním roce
měli přítomní možnost vybrat si ze
tří druhů rozlévaného vína ze sklípku, nebo z 8 druhů lahvovaného vína
z vinařství Vine Tree Matela. Děkujeme všem občanům a sponzorům, kteří přispěli darem do tomboly.
24.1. bylo vyhláškou vydáno nařízení státní veterinární správy o výskytu ptačí chřipky a zařazení obce Tučín do pásma dozoru. Tímto nařízením měli
všichni chovatelé drůbeže a ptactva nahlásit na obecní úřad počty chované
drůbeže. Starosta vyhlásil tento požadavek ihned rozhlasem, aby lidé mohli
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•
•

splnit požadavky nařízení. Druhý den vydal úředník z Magistrátu města Přerova vlastní informaci, že stačí jen chovy nad 50 kusů. To bylo ovšem v rozporu s nařízením státní veterinární správy. Nastaly tak zbytečné informační
zmatky, a někteří se dotazovali, proč v Želatovicích hlásí od 50 kusů a v Tučíně všechno. Tak je to právě tento informační chaos, kdy Obecní úřad v Tučíně postupoval ihned dle nařízení Státní veterinární správy a jinde později
dle sdělení úředníka. V každém případě je úplně jedno jestli šlo o padesát či
5 kusů. V případě, že by se vyskytla nákaza i přímo zde, muselo by být utraceno všech pět, nebo padesát kusů. Obecnímu úřadu je úplně jedno kolik
kdo chová drůbeže, ale informace požadovaná z vydaného nařízení měla být
předběžná pro případné opatření a náhrady škod.
27.1. uspořádala Základní škola Želatovice večírek pro rodiče a přátele školy, kam dochází i děti z Tučína. K tanci, zpěvu i poslechu zahráli Tučéňáci.
28.1. organizovali hasiči z Tučína Hasičský bál. K tanci a poslechu hrála
skupina Kornet z Lipníka nad Bečvou.

• 30.1. napadlo i v Tučíně více sněhu a všem přibyla spousta práce s úkli-

•
•
•

dem sněhu. Někteří občané si za poplatek objednali i pomoc obecní technikou na vlastních pozemcích. Rádi vyhovíme, ale bohužel nejdříve musíme uklidit chodníky na veřejných prostranstvích a pak teprve můžeme za
úhradu vypomoct v soukromí. Totéž platí i u místních komunikací, kdy
pro obec zajišťuje úklid cest za úhradu soukromý zemědělec pan Zdráhal.
Ten ovšem také musí nejdříve splnit smluvní požadavky silnic vyšších tříd
a pak teprve místní komunikace v obci.Foto sníh1-2
4.2. se zaplnily prostory budovy obecního úřadu dětmi, které přišly s rodiči, babičkami a příbuznými na svůj dětský karneval. Organizace se ujala
Mateřská škola Tučín.
10.2. proběhla soukromá akce Mysliveckého sdružení v budově OU.
25.2. uspořádali Nadšenci z Tučína tradiční vodění medvěda a večerní poZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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•
•
•
•

chování basy. Počasí se sluníčkem přálo a jen chvílemi studený větřík znepříjemňoval hezký sobotní den. Více článek.
3.3. přijel v 9 hodin do obce lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur, který
nabídl občanům krátkou besedu o využití bylinek ve formě mastiček, zvláště
na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka.
7.3. jednal starosta obce v Poslanecké sněmovně o nutnosti posílení RUD
(Rozpočtové určení daní) pro obce. Navýšení procent čerpání RUD by obcím přineslo do rozpočtu navýšení a nemusely by problematicky žádat a administrovat dotační programy na menší investiční akce.
10.3. se sešla „děvčata“ z Klubu žen Tučín na posezení k MDŽ. Více článek
15.3. vysázeli zahrádkáři z Tučína stromky, které dovezl starosta obce ze zahradnictví v Podhoří. Jednalo se o třešně a švestky. Stromky byly vysázeny na volná místa po uhynulých stromech v biokoridoru a kolem Zemanky.
11 třešní bylo vysazeno na obecní pozemek kolem polní cesty za Kučerkovým. Po výsadbě pracovníci obce provedli řádnou zálivku vodou.

• 17.3. byly přistaveny kontejnery na velký domovní odpad. Místa určení ram•
•
•

pa COOP, Na Rybníčku, a před starou školou. Z důvodu zaparkovaných aut
u staré školy byl kontejner přistaven na křižovatku u Lukášového.
17.3. večer opět ožila budova OU tentokrát maskami dospělých na Maškarním bále sportovců. Tak jako na všech ostatních akcích i zde byl vidět úbytek
návštěvníků, ale na dobré náladě to neubralo.
21.3. uspořádala knihovna Tučín přednášku Jiřího Kubíka a Stanislava Skřičky „Jak nebýt nemocný aneb návod, na pevné zdravý, výkony a vitalitu jednoduchou úpravou stravy od miminek po babičky“. Před přednáškou měli
zájemci možnost za 50,- Kč vyzkoušet náhled do své kapky krve.
24.3. organizoval Klub žen Tučín besedu s Knihankou. Nejedná se o knižní
novinky, ale o besedu s možností se něco dovědět, ochutnat a případně nakoupit z koření a čajů. Více článek.
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• 25.3. jednala Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu v Tučíně. Nové omlazené vedení v průběhu předalo Čestné uznání zakládajícím členům Vladimírovi Přikrylovi, Františkovi Novákovi
a Antonínovi Machurovi. Na jednání byla přijata nová členka paní Alena Cedidlová. Jednání se zúčastnil
také pan Černoch za ČZS a starosta
obce Jiří Řezníček, který poděkoval zahrádkářům za spolupráci s obcí.

• 30.3. organizovali hasiči z Tučína školení s praktickou ukázkou první po•

moci prostřednictvím Červeného kříže. Akci mají hasiči jako odbornou
přípravu před účastí na noční hasičské soutěži Radslavská přilba, ale mohla se zúčastnit i široká veřejnost.
Ve 13. týdnu prováděli pracovníci obce provzdušnění trávníků a vyhrabání za pomoci vertikutátoru namontovaném na obecní sekačce. Údržba byla
provedena na obecních plochách a na požadavek za úplatu i pro občany.
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Informace z obecního úřadu:
Nevhodné parkování - o tomto bezohledném tématu již bylo napsané dost příspěvků a proto již žádné dlouhé psaní ale jen fotografie, ze
kterých je vidět, že je to opravdu bezohledné a nebezpečné. Není to žádný
výmysl obecního úřadu ani starosty,
ale je to úplně normální běžné pravidlo. Na chodník auta nepatří. Opravdu chcete, aby se nejdříve stala nějaká nešťastná událost, a pak to teprve změníte?

Obecní úřad v Tučíně v rámci ulehčení vyřizování různých ověřených listin pro
občany zažádal Ministerstvo vnitra ČR o zařazení obecního úřadu Tučín do úřadů s oprávněním provádět vidimaci a legalizaci listin včetně ověřování podpisů.
Od 1.1.2017 v případě potřeby můžou občané úředně ověřit listinu či podpis na
Obecním úřadě v Tučíně.
Za ověření podpisu je zákonem stanoven poplatek 30,- Kč za každý podpis
a 30,- Kč za každou vidimovanou stránku listiny.
Ve sběrném boxu na oděvy odevzdali občané Tučína za rok 2016 celkem 958 kg
textilu. Děkujeme
Obec Tučín vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh na úpravu prameniště studánky
tak zvané „Kozlovská kyselka“, která je na parcele v majetku obce Tučín. Své amatérské nákresy, malůvky i náměty doneste osobně nebo emailem na obecní úřad
Tučín do 30.6.2017
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-2017
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Nejlepší návrh bude realizován a autor oceněn věcnou odměnou. K článku je připojena fotografie, jak vypadá
studánka dnes.
Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 8.4.2017 od 8,15 hodin ve
sběrném dvoře v čísle popisném 9. Příjezd možný ze strany od kaple i od kravína. Nebezpečný odpad ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Proto je nutné
ho sbírat odděleně.
Co je to nebezpečný odpad? Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky
od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čisticí prostředky na
okna a WC, zaolejované hadry a pneumatiky.
Dále můžete odevzdat EEZ odpady
EEZ (elektronické a elektrické zařízení) – televize, ledničky, rádia, monitory,
vysavače, mikrovlnné trouby atd.
Ukliďme Česko – „Ukliďme si okolí Tučína společně“
Již po čtvrté se zapojujeme do celostátní akce, která má ale velký význam pro naše
okolí, v němž žijeme. I když se snažíme třídit odpad, a uklízet před svými domy,
stále se najdou takoví, kterým je to asi jedno a klidně odhodí cokoli a kdekoli. Začíná to u dětí odhozeným papírkem od bonbonu nebo použitým papírovým kapesníčkem a končí u dospělých odhozenou pneumatikou z auta nebo celým pytlem odpadků. Jsem rád, že se akce v Tučíně také shledala se zájmem a že se vždy
sešlo několik desítek lidí včetně dětí, které se do společného úklidu zapojili.
I v letošním roce se sejdeme v sobotu 8.4. v 9:00 hodin na točně u koupaliště, kde
budou rozdány pytle, napichovátka a rukavice a pak se dle přiděleného úseku rozejdeme na úklid. Uklízet se budou všechna prostranství včetně příkop kolem
přístupových cest do Tučína od hranic katastru. Všechny směry povedou ke společnému cíli = čisté okolí Tučína a zlepšení životního prostředí. Po úklidu přidělené trasy se všichni sejdou u Pohostinství Na Rybníčku, kde bude akce ukončena občerstvením a klobáskou z udírny. Pro děti i sladká odměna.
Přijďte se zapojit a udělat něco pro naše okolí.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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Sběr železného šrotu
Současně s akcí Ukliďme okolí Tučína budou hasiči z Tučína 8.4. sbírat železný
šrot po obci. Pokud máte staré železo, pletivo a jiný železný šrot připravte je před
dům a hasiči je odvezou. Těžší věci budou vyneseny i z domu. Začátek sběru 9,15
hod. Pokud váháte s nějakou věcí, raději dejte do sběru železa, než pak do odpadu, za který platíme.
Poplatky za stočné a psy
 V 17. týdnu od pondělí 24.4. se budou vybírat poplatky za stočné a psy. Z důvodu aktualizací smluv na stočné prosíme občany o osobní návštěvu na obecním
úřadě v Tučíně.
Poplatky za komunální odpad
 Ve 24. týdnu od pátku 16.6. se budou vybírat poplatky za komunální odpad.
Poplatky je možné uhradit i převodem na účet obce po ověření částky
Číslo účtu: 1882946379/0800, variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu
Omezení průjezdu obcí pro kamiony nad 12 tun
Starostové se nevzdávají a dál bojují za zákaz průjezdu tranzitní těžké dopravy nad 12 tun přes naše obce. Po veškerých jednáních a záporných vyjádřeních dopravců včetně obce Sušice se podařil úspěšný krok ke zdárnému konci. Magistrát města Přerova již oznámil Veřejnou vyhláškou zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci
Želatovice od křižovatky se silnicí III/01860 po křižovatku se silnicí II/150,
na silnicích III/01860, III/01858, III/43714, III/43417, III/43418, III/43722
a III/43716, vedoucí přes obce Pavlovice u Přerova, Tučín a Želatovice formou opatření obecné povahy. Zjednodušeně řečeno byl již vyvěšen návrh
a je tedy pravděpodobné, že opatření po vyvěšení a zákonných lhůtách nabyde právní moci. Bude realizován zákaz tranzitní nákladní dopravy prováděné
nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 12 tun. Podařilo se vyjednat i realizaci Správou silnic Olomouckého kraje, a to v termínu v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději do 30.4.2017. V současné době jsou již osazeny a zabetonovány patky
na osazení dopravních značek.
Zavedení mobilního rozhlasu v Obci Tučín
Žádáme občany z domácností, kteří se ještě nezaregistrovali, aby přehodnotili
svůj postoj a zaregistrovali se prostřednictvím odkazů na www.tucin.cz nebo přinesli na obecní úřad na papírku napsané tyto údaje: jméno, příjmení, číslo popisZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-2017
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né a číslo mobilního telefonu případně emailovou adresu, pokud ji používají. Postupně bude hlášení rozhlasem do záznamníků zrušeno.
Děkujeme za pochopení.
Termíny akcí - pozvání:
8.4. Sběr nebezpečného odpadu od 8,15 hod. ve sběrném dvoře č.p. 9
8.4. „Ukliďme si okolí Tučína společně“ sraz 9,00 hod. na točně u koupaliště
8.4. Sběr železného šrotu v obci od 9,15 hod.
17.4. Velikonoční pondělí
28.4. Pálení čarodějnic ZŠ Želatovice
1.5. Stavění máje na koupališti
6.5. Tučínský špekáček 2017 – areál koupaliště
20.5. Kácení máje - areál koupaliště
3.6. Dětský den Na Rybníčku
17.6. Soutěž v požárním sportu o Cenu starosty obce Tučín
– retenční nádrž „Plavisko“
1.7. Cyklovýlet na Velehrad
Statistika
Ke dni 31.12.2016 žilo v obci 436 obyvatel, z toho 211 mužů a 225 žen. V roce
2016 se narodilo 7 dětí, přistěhovalo se 14 občanů, odstěhovali se 4 lidé. Zemřely
2 občanky. V obci žilo 29 vdov a 3 vdovci. Průměrný věk činil 43 let. U mužů byl
průměr 42 let, u žen 44 let.
Statistika jmen a příjmení:
V obci lze zaznamenat 155 různých záznamů jmen. Z ženských jmen je nejpočetněji zastoupeno jméno Marie – 20x, druhé v pořadí je jméno Anna – 10x, třetí
Jarmila – 9x. Z mužských jmen je nejpočetněji zastoupeno jméno Jan – 16x, těsně
následované Tomášem – 14x, třetí příčku obsadila dvě jména Jaroslav a Jiří – 12x.
Pokud jde o příjmení, je zastoupeno 213 záznamů, nejpočetnější jsou kombinace:
Zdráhalová : Zdráhal = 11:10; Štěpaníková : Štěpaník = 7:7
Zavadilová : Zavadil = 6:5
Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku 2017
Leden
Jemelková Emílie

90

Únor
Valentová Vlastimila

84

Březen
Říhová Františka
Duda Josef
Stiskálková Josefa
Bartoníková Jana

75
60
75
60
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Karas Jiří

90

Duben
Kučerková Marie
Krátký Antonín

70
70

Květen
Smékalová Irena
Zdráhal Leoš
Zavadilová Dobroslava

60
50
90

Vlčková Alena
Zdráhal Jan
Simon František

85
84
60

Červen
Beneš Antonín
Řezníčková Jana
Šustek Antonín
Zdráhal Roman
Gocníková Irena

70
75
60
50
50

Významná jubilea občanů ve druhém pololetí roku 2017
Červenec
Miková Božena

75

Srpen
Lukášová Anna
Bartoník Milan
Jurečka Otto

83
70
60

Září
Zmeškalová Marie
Otáhal Zdeněk

70
60

Říjen
Zbranková Anežka
Mackovík Mojmír
Skálová Bernarda

70
50
96

Listopad
Tichánková Vlasta
Konupčíková Mária
Raška Vladimír

89
70
60

Prosinec
Nováková Ludmila

80

Všem jubilantům přejeme hlavně zdraví, štěstí a spokojenosti v životě a těšíme se
na společné setkání s osobním přáním na setkání seniorů a jubilantů.

Realizace v obci:
Obec Tučín má schválenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
399.000,- Kč na projekt Stezka pohybu a zdraví. Jedná se projekt, který bude obsahovat instalaci pohybových cvičících strojů a Street workout prvků (cvičební
nářadí pevně zabudované) do volné přírody s upravenou přístupovou stezkou
a instalaci košů na DiscGolf, který si občané mohli vyzkoušet na hodech 2016
při sobotním sportovním odpoledni. Cvičící stroje budou vybrány pro věkovou
kategorii dle norem od 14 let s využitím včetně seniorů. Stroje jsou vyrobeny
z kvalitní robustní oceli s minimálními požadavky na údržbu (promazání). PevZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-2017
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né konstrukční řešení a kvalitní zpracování zaručuje dlouholetou ochranu před
vandaly a klimatickými vlivy. Stroje jsou
opatřeny informačními etiketami s návodem k použití. Cvičením je možné uvolnit nebo posilovat svaly horních končetin, hrudníku, zad, břišní a zádové svalstvo, zvyšování pohyblivosti spodních končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy děla, zvyšování kapacity srdce a plic, zvyšovat pohyblivost horních i dolních
končetin a ohebnosti kloubů, procvičování pasu a uvolnění svalů pasu a zad včetně posílení mrštnosti a ohebnosti bederní oblasti.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Projekt by měl být hotový do konce prázdnin.

Způsob sběru biologického odpadu ze zeleně

K

ontejnery 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, kde bude následně 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.
Obecní úřad nabízí za poplatek také provedení jarního provzdušnění trávníku vertikutátorem.

Mikuláš 2016

V

pondělí 5. prosince navštívil Tučín Mikuláš s andělem a čerty. Děti začal
obcházet a kontrolovat v půl šesté, hned jak se setmělo. Letos měl opravdu
hodně práce. Celkem navštívil bezmála čtyři desítky dětí. Poslechl si jejich sliby,
nádherné básničky i hru na klávesy. Dokonce i dostal namalovaný obrázek a odznáčky. Čertům tak Mikuláš nedovolil odnést žádné dítě do pekla a slíbil, že přijde na kontrolu zase za rok.
Mikuláš vzkazuje maminkám a tatínkům, že děkuje za občerstvení družiny, příspěvky a moc se těší, jak příští rok uslyší, že děti byli vzorné.
Všechny fotografie jsou k nahlédnutí zde: http://sdhtucin.rajce.idnes.cz/
2016_12_05_-_Mikulas/
Sehnalík Jiří ml.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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Nový školní rok 2016/2017

N

a začátku tohoto školního roku jsme do školky přivítali spoustu malých kamarádů. Tyto děti se postupně začleňovaly do kolektivu a adaptovaly na nové prostředí. Vzhledem k tomu, že máme děti i dvouleté, adaptace trvala o trošku déle.
Dění ve školce
V tomto školním roce školku navštěvuje 21 dětí – 6 holčiček a 15 kluků.
Pedagogičtí pracovníci – Eva Vysloužilová a Oldřiška Krejčířová
Domovnice, výdej stravy, teta – Iva Pospíšilová
Jelikož jsme malá jednotřídní školka, tak tady máme přátelskou atmosféru.
Ať už se jedná o kolektiv pracovníků, dětí nebo rodičů.
A teď bychom vám chtěly napsat, jak vypadá náš běžný den.
Den ve školce
Je 6.35 a přicházejí první děti. V první šatně si uloží boty a přichází do druhé „zelené“ šatny, kde se převlékáme. Děti si vysvléknou oblečení, ve kte-
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rém přišly a obléknou „školkové“. A proč dvě šatny? Protože děti většinu
dne tráví na zemi. A to i v šatně, kde si skládají věci.
Když jsou děti převlečené, automaticky si umyjí ruce a jdou do třídy. Někteří si hrají, jiní chtějí svačit. Děti svačí postupně tak, aby byly do 8 hodin
všichni po svačině.
A potom už to začíná. Cvičíme, soutěžíme, hrajeme si, zpíváme, stavíme,
kreslíme, stříháme - tyto činnosti jsou vesměs řízené. Hlídáme, aby děti
dodržovaly pitný režim – samy si nalévají nápoje. Naše děti pijí převážně
vodu, je to velká výhoda převážně v letních měsících a na výletech.
Je po 9. hodině. Následuje pobyt venku – ať už vycházka či pobyt na zahradě. Děti se v šatně převléknou, dospělí je zkontrolují, zvlášť teď v zimě, seřadíme se do dvojic, přepočítáme a můžeme vyrazit. Při vycházce učíme děti
chodit ve dvojicích, rozhlížet se přes cestu a následně bezpečně přejít. Využíváme krásných cyklostezek, ale děti jsou raději na školní zahradě.
Kolem 11. hodiny se vracíme do školky. Děti si převlečou venkovní věci,
umyjí se a už se chystáme k obědu. Máme dobré jedlíky. I když výjimky se
najdou. Po obědě následuje hygiena a čistění zubů. Děti si obléknou pyžamo a čekají na pohádku. Pohádku vyprávíme nebo čteme, ale nebráníme se
ani televizi či poslechu z CD. Zvlášť, když máme děti ještě v koupelně a jiní
už sedí ve třídě v pyžamu.
V 12.30 odcházíme odpočívat na lehátko. Jsou děti, které usnou hned, jiné
vůbec. Kolem 14. hodiny pomalu děti vstávají, ustelou si peřiny, obléknou
se, posvačí a mohou si jít hrát.
V 15.20 teta Iva zamkne školku a takový obyčejný den v MŠ skončil.
Drakiáda
V letošním školním roce jsme Drakiádu pojali jen v rámci školky. Prostě
vhodný vítr nelze naplánovat, tak jakmile začalo foukat, vyběhli jsme do
polí a pouštěli draky. Letos měli asi všichni natrénované, protože draci nádherně létali.
Besídky a vystoupení
 Vítání občánků
 Vystoupení pro seniory a jubilanty
 Vánoční besídka na obecním úřadě
Jak už jsem uvedla výše, máme letos hodně malých dětí, tudíž jsme museli přizpůsobit i obsah a délku vystoupení. Ale myslím, že i tak se předvedly
v dobrém světle a pochvala či potlesk byl zasloužený.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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Tradiční vánoční besídka ani letos nemohla chybět. Jsme rádi, že můžeme
tuto besídku pořádat v budově OÚ, kde je dostatek místa na vystoupení.
S dětmi jsme dlouho nacvičovaly pásmo básní a písní. Když přišel den D,
děti se moc těšily. Před početnými rodinami děti předvedly to, co se naučily a byly za to odměněny velkým potleskem.
Rodiče, babičky, dědečci a ostatní měli možnost posedět si, popovídat
u kávy, čaje, svařáčku, cukroví a navodit si tak příjemnou předvánoční atmosféru.
A samozřejmě patří poděkování rodičům za napečené cukroví, které jsme
měli na stolech.

Z důvodu vysoké nemocnosti, přišel letos do školky Ježíšek opravdu až
24. prosince, dárky si děti rozbalily až v novém roce.
Divadla a akce
V září jsme měli možnost seznámit se s netradičními hudebními nástroji indiánských a šamanských kmenů. Děti si skoro všechny nástroje mohly
vyzkoušet a moc se nám to líbilo.
Zatím jsme viděli pouze jedno vystoupení ve školce, ale je to dáno tím,
že na spoustu akcí jsme jezdili do kina Hvězda, a to procházelo úpravami.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-2017
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Od září navštěvujeme nepravidelně solnou jeskyni v Přerově. Dýchání
v solné jeskyni je prospěšné pro organismus. Děti zde relaxují, poslouchají pohádky.
Vánoční Atlas - tradiční návštěva Atlasu v Přerově. Děti si prohlédly výstavku, vyrobily přáníčka a nasály vánoční atmosféru.
Karneval
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce jsme uspořádaly dětský karneval.
Nejdřív jsme měly trochu obavu, že začínají jarní prázdniny a bude málo
dětí, ale nakonec vše dopadlo dobře.
Po 14. hodině se postupně na obecním úřadě začali scházet děti, rodiče
a ostatní příbuzní a my už se těšily, kdy ten rej masek vypukne. Paní učitelka Eva všechny pěkně uvítala a pustila se s dětmi do zábavy. Tancovali
jsme, soutěžili, zpívali…bylo nám moc dobře. Nakonec nás ještě navštívil
pan Tučňák a odměnil děti za taneček.
O mlsný jazýček se postaraly maminky, které napekly cukroví. V tradičním bufetu se na nás usmívaly a obsluhovaly teta Iva, Markéta a paní učitelka Olinka.
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Nakonec nás všechny potěšila tombola – byla i letos velmi bohatá a sladká!
Myslíme, že se nám karneval vydařil a proto děkuji všem, kteří se na něm
podíleli.
A zvláštní poděkování patří Jardovi Štěpaníkovi, který nás nenechal na holičkách a postaral se o hudbu, která nás provázela celým odpolednem.
Plánujeme
 dokončujeme návštěvy solné jeskyně
 v dubnu začínáme chodit na lekce plavání – předškoláci
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-2017
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 škola v přírodě Ostružná – květen
 oslava dětského dne
 každoroční večerní spaní ve školce
 rozloučení se školáky
 dva školní výlety – ZOO Lešná, Helfštýn – pohádka Bajaja
 letní prázdniny 1.7. -31.8.2017 – z důvodu rekonstrukce topného systému a rozvodu vody
Další aktivity přicházejí v průběhu roku, například divadla, výstavy, výlety
či návštěvy sousedních školek……
I v letošním roce budeme sbírat starý papír. Svoz bude v červnu 2017. Všem
zúčastněným moc děkujeme.
Za výtěžek se sběru a karnevalu pořizujeme nové hračky a vybavení do MŠ.
Některé věci jsou staré víc jak 20 let, je třeba vše postupně obměnit.
Děkujeme za přízeň a podporu, kterou naší školce věnujete – drobné dárky do tomboly či na Ježíška, výtvarné potřeby, návštěvy farmy se zvířaty,
vstřícnost obecního úřadu atd.
Za celou školku přejeme hodně zdraví a štěstí v novém roce.
kolektiv MŠ Tučín
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Vodění medvěda
25. února se sešlo na srazu před obecním úřadem na
dvě desítky masek na tradiční vodění medvěda. V 9 hodin vyšel průvod s medvědem na obchůzku obcí. Protože se domluvený myslivec
na vodění nedostavil, převzal tuto úlohu indiánský lovec, který tentokrát nechal
medvěda žít a jen ho držel
na laně. Postupně se přidávaly i další masky na trase obcí.
Musíme opět pochválit hospodyňky i pány domu, kteří
byli připravení pohostit medvěda s průvodem masek, a co
je velmi potěšující, že se toho
výborně chopili i nově nastěhovaní občané. Doufám, že
i pro ně to byl příjemný zážitek jako pro celý průvod
a že je návštěva masek neodradí od dalšího zapojení při
akcích. Průvod prošel celou
obcí a nevynechal ani odlehlé domy, jako jsou třeba Jurečkovi. Projít celou obec a při tom ještě pojídat
a popíjet je velice náročné, ale jsme rádi, že se tato tradice drží. Ke konci
už se všichni těší, že si v cíli sednou ke klobásce či kusu masa, a na chvíli zalehnou, aby byli fit na večerní pochování basy. Všechny masky dostaly jídlo a pití ve vestibulu OU, a na večerní basu mají vstup zdarma. Těší
nás i zájem dětí při účasti masek, alespoň věříme, že postupně převezmou
po čase břímě organizace této tradice. Děkujeme všem, kdo se zapojili do
průvodu v maskách a všem kdo připravili pro masky malé občerstvení
a věnovali příspěvek do kasičky, který bude využitý opět pro děti nebo na
dobrou věc.
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Pochování basy

V

ečer po vodění medvěda se v budově obecního úřadu sešli aktéři
a návštěvníci na tradiční masopustní
zábavu s tragikomickou trachtou pochování basy. Nejdříve probíhala taneční zábava a před půlnocí za smutečního pochodu prošel sálem smuteční průvod, vedený farářem, funebráky nesoucí basu a plačky. V průběhu smutečního obřadu zasedl lidový soud, aby ještě dořešil nejasnosti a justiční stráž předvedla tři obžalované.
Zkušenému obhájci se podařilo jednoho vysekat a zprostit viny, zbývající dva
se museli vykoupit v baru dle rozhodnutí vrchního soudce. Basa byla uložeZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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na pod dohledem do obecních katakomb a všichni se odebrali truchlit ke stolům. Některým se truchlení změnilo v radost z výhry v tombole, ti co nevyhráli, měli aspoň důvod navštívit barovou psychologickou poradnu.
Děkujeme všem za přispění do tomboly a účast.
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SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ

J

ako každý rok, tak i letos se členky Klubu žen v Tučíně sešly u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen. Setkání probíhalo v příjemné atmosféře
dne 10. března 2017 v prostorách Obecního úřadu.
Vedoucí Klubu žen všechny přítomné přivítala a popřála všem k jejich svátku. Vzpomněla i na členku paní Blaženu Vaculíkovou, která vloni neočekávaně odešla z našich řad. Dále poděkovala mladším členkám za vzornou obsluhu na tradičním setkání seniorů a jubilantů, konaném v listopadu 2016, kdy
je ještě po skončení čekal úklid, který zvládly s dobrým pocitem, že účastníci setkání byli spokojeni.
Pozvání mezi ženy přijal starosta obce pan Jiří Řezníček, který ženám popřál a s přáním předal každé ženě květinu, která potěšila. Seznámil přítomné
s probíhajícími a připravovanými akcemi v naší obci. Následovala neformální debata o dění v naší obci.
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Během setkání ženy hodnotily uplynulý rok 2016, a jak se podařilo splnit naplánované akce. Bohužel, plánovaná výstavka fotografií na téma „Moje nezapomenutelná dovolená“ s vyhodnocením nejlepších fotek se dne 19. listopadu 2016 neuskutečnila. Klub žen věřil, že uvedené téma na fotografování je nevyčerpatelné - vždyť všichni rádi cestují, ať po naší republice či zavítají do zahraničí a přitom fotografují, aby si později připomínali, jaká nádherná místa navštívili a co vše krásné viděli a zažili. Ani připravené ceny nezlákali více fotografů k doručení fotografií na fotosoutěž. Jelikož
o zaslání fotografií na výstavku byl malý zájem, v letošním roce 2017 nebude
Klub žen tuto akci pořádat. Snad v příštím roce budou mít fotografující děti, mládež a dospělí zájem o tuto akci a zašlou do vyhlášené fotosoutěže své fotografie.
Dále následovala debata ohledně úklidu v obou autobusových čekárnách.
O úklid se starají paní Dobromila Dvořáková a paní Jarmila Floriánová. Čistí okna a hlavně uklízejí odpadky poházené v čekárnách a jejich okolí. I když
jsou zde odpadkové koše, odpadky se povalují na zemi. Kdo hází odpadky na
zem, měl by si uvědomit, že se to samo neuklidí, ale co s tím? Ano, ono to někdo udělá a uklidí, jenže nikdo tuto práci neocení a berou úklid někoho jiného za samozřejmost. Otázkou je, jak dlouho ještě budou tyto ženy ochotné
čekárny uklízet. Touto cestou jim děkujeme za vykonanou práci.
Pro všechny přítomné bylo na setkání zajištěno pohoštění a nechybělo ani
dobré vínko.
A ještě pár slov k Mezinárodnímu dni žen, svátku, který si zaslouží pozornost.
I když od roku 1990 není u nás Mezinárodní den žen oficiálním svátkem,
v mnoha rodinách se tento svátek slaví. Tento svátek se stává v poslední době
čím dál více aktuální, a proto se do našich kalendářů opět vrátil v roce 2004.
Den žen - 8. březen je mezinárodně uznávaný den, který má připomínat boj
za rovné společenské postavená žen a mužů a je historicky spjat s úsilím o dosažení rovnoprávnosti. Úcta ke všem ženám (i když není matkou) by neměla
být záležitostí jen sváteční, ale má být každodenní.

BESEDA O ČAJÍCH, KOŘENÍ,
KOŘENÍCÍCH SMĚSÍCH A MLSCÍCH
Opět je tu zase jaro a s jarem přišel Klub žen již po jedenácté s pořádáním tradiční „Besedy o čajích, koření, kořenících směsí a mlsků“. Klub žen
pozval nejen členky klubu, ale i veřejnost na 24. března 2017 na Obecní
úřad, kde se měla tato beseda konat. Besedou provázela paní Hana Novotná
z Přerova, která ke všem předváděným druhům čajů poradila a sdělila
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správný postup při jejich přípravě a jejich využití. Na ochutnávku byl podáván porcovaný zelený čaj firmy Hyson, směs zeleného čaje a Annony Gravioly, zvané Soursop. Je to rostlina s plody, oblíbenými nejen pro svěží vůni
a příjemnou chuť, ale také se širokým spektrem léčivých účinků, zejména
v případech civilizačních chorob. Doporučila i relaxační bylinný čaj sypaný, jehož skvěle sestavená směs koření a bylinek je pro chvíle zaslouženého
odpočinku a opravdové pohody po celodenní práci. Osvěžující a euforizující účinky koření, které jsou obsaženy v čaji, pomohou zahladit stopy stresu a navodí úlevu po náročném dni.
Také při předvedení koření a kořenících směsí poradila, jak lze koření použít v dnešní kuchyni a i v některých léčebných aplikacích. Zmínila se o nabízené černé soli „KALA NAMAK“ - jedlá sůl obohacená minerálními látkami. Jedná se o speciální druh nerafinované vulkanické soli s výraznou
chutí a vůní vajec. Její růžovošedá barva je způsobena vysokým obsahem
železa. Podle tradiční ajurvédské medicíny pomáhá černá sůl při trávení
a čistění střev, dále při nadýmání a pálení žáhy. Je vhodná pro všechny, kdo
dává přednost nesolené stravě. Gurmáni oceňují černou sůl pro její nezaměnitelnou lahodnou vaječnou chuť. Jako specialitu lze doporučit i černou
solí jemně posypaný plátek jablka a nebo banánu, vynikající je s avokádem.
Všichni přítomní měli možnost tuto sůl ochutnat.
Také během besedy paní Hana Novotná odpovídala na různé dotazy, dokázala poutavě hovořit o všech předváděných produktech a přidala i recepty
a zde je jeden z nich:
Sváteční kapiová pomazánka
Použité suroviny:
250 g měkkého tvarohu
150 g bílého jogurtu
100 - 150 g másla
2 lžíce směsi koření „Kapiová pomazánka“
1 lžička sladkého kečupu
1 lžička soli
1 malá cibule
1 natvrdo uvařené vejce
na posypání: čerstvá pažitka nebo nastrouhané lískové oříšky
Postup:
Tvaroh rozetřeme se změklým máslem, přidáme natvrdo uvařené a nadrobno nasekané vejce. Vmícháme jogurt, 2 lžíce kořenící směsi „Kapiová poZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 37/2016-217
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mazánka, 1 lžičku soli, nadrobno nakrájenou cibuli a nadrobno nakrájené
rajské jablíčko, ze kterého jsme odstranili dužinu. Zjemníme 1 lžičkou sladkého kečupu a vše dobře promícháme nebo krátce našleháme ve šlehači.
Pomazánku necháme v chladničce cca 1 hodinu odležet. Mažeme na chléb,
pečivo nebo veku. Zdobíme nasekanou čerstvou pažitkou nebo nastrouhanými lískovými oříšky.
Dobrou chuť.
Nechyběly ani mlsky ve formě balených zázvorových bonbónků s různými příchutěmi (máta, med, citron), trubičky z lisovaného jablíčka v čokoládě, čokoládová srdíčka a relaxační lízátka při stresu. Relaxační lízátka obsahují rozchodnici růžovou, která se používá k obnově duševních i fyzických sil. Zvyšuje odolnost proti stresu, příznivě ovlivňují imunitní systém,
zlepšují paměť a koncentraci. Pomáhá odstraňovat podráždění a nepříjemné pocity úzkosti.
Po skončení besedy si přítomné nakoupily z předváděných produktů - čaje,
koření, mlsky i kosmetiku (např. zn. Annabis), která byla také během besedy nabízena. Veškeré předváděné produkty a mnoho dalších produktů lze
nakoupit v prodejně paní Hany Novotné v centru města Přerova v Pivovarské ulici.
Těšíme se další akce a na více zájemců. Tak příště nashledanou.

Poděkování
Děkujeme všem občanům a sponzorům, kteří přispěli do tombol na akce
obce a spolků a svou účastí podpořili kulturní a společenské dění v obci.
Děkujeme všem občanům, kteří bez nároku na odměnu pomáhají uklidit
veřejná prostranství kolem svých domů včetně okrajů kolem cest po zimě
a v průběhu roku.
Děkujeme za pomoc při úklidu a udržování čistoty a pořádku v čekárnách
autobusu.
Děkujeme také těm spolkům a organizátorům akcí, kteří dodali po akci článek do zpráviček pro informaci našich občanů. Bohužel akce, kde nebyly
články dodány, nejsou ve zprávičkách okomentovány podrobněji.
Přejeme všem občanům příjemné prožití jarního období bez únavy, spoustu dobré nálady a elánu do dalšího období, a srdečně Vás zveme na akce,
které pro Vás pořádá obec nebo místní spolky a těší se na Vaši účast.
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