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Vydal OÚ Tučín nákladem 170 ks

Vážení spoluobčané!
Naposled jsme vydali Zprávičky z Tučína s událostmi z obce v srpnu. Uplynuly
tři měsíce a my se můžeme ohlédnout, co se od té doby v obci událo a co nás
teprve čeká.

Z činnosti obce:

• 31.8.2016 již po uzávěrce Zpráviček z Tučína č. 35 se stala kuriózní doprav-

ní nehoda kamionu, který v místě za remízkem (Smetnice) sjel pravou
stranou do příkopu a ve snaze vyjet přejel do protisměru a sjel z 1,5 m srázu
na pole obdělávané panem Zdráhalem. Snad velkým štěstím a malým zázrakem se velký skříňový kamion nepřevrátil a po průjezdu polem najel
zpět na cestu a odjel do Želatovic. Zanechal po sobě poškozenou komunikaci a olejové stopy, díky kterým ho našli i přivolaní policisté.
• 1.9. byl čtvrtek ve znamení nástupu do škol a pro některé to byla první návštěva základní školy. V ZŠ Želatovice přivítali pedagogičtí pracovníci společně se starosty obcí Želatovice, Tučín a Podolí 8 prvňáčků a ostatní žáky.
Z Tučína nastoupili prvňáčci Laura Štěpaníková, Eliška Theiberová, Natálie Zdráhalová a Lukáš Mihola. Všem přejeme hodně úspěchů při nakročení do nové etapy života.
• Začátek měsíce září byl celkem rušný. 1.9.2016 v 16:41
byl operačním střediskem
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje
(HZS OK) vyhlášen požární
poplach pro jednotku SDH
Tučín a dalších pět jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů. Nejednalo se o cvičení, ale o ostrý
zásah k požáru foukaného stohu slámy, který byl nahlášen v místě pod
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stožárem naproti remízku Smetnice. Rychlým zásahem hasičů se podařilo
oddělit 2/3 stohu slámy od hořící části. Ve 21:00 hod. předal velitel zásahu
profesionálních hasičů stabilizované požářiště vlastníkovi – AGRAS Želatovice. Na požádání vlastníka pak celou noc až do poledních hodin drželi
požární stáž členové SDH Tučín společně s pracovníky AGRAS a cisternou
vody, z které bylo v noci prováděno zkrápění po otočení větru k zachráněnému stohu, aby se oheň nerozšířil. Dle policejních vyšetřovatelů to vypadá, že stoh někdo zapálil úmyslně a bylo vidět, že je po stohu lozeno. Žádáme rodiče dětí, aby upozornili své ratolesti na nevhodnost her ve stohu,
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zvláště pak užívání otevřeného ohně v jeho blízkosti. Dopad může být
nejen finanční, ale také může dojít k popáleninám a případně uhoření či
zadušení.
2.9. se zúčastnil starosta obce setkání starostek a starostů s hejtmanem
v Čechách pod Kosířem. Cílem byla výměna zkušeností mezi starosty
a připomínkování činnosti kraje vůči obcím. Starosta opět připomínkoval
průjezd těžké dopravy přes obec přímo s hejtmanem, který přislíbil vážení
souprav se štěrkem.
3.9. byl opět hlášen požár v k.ú. Tučín. Tentokrát šlo o hoření strniště pod
vilou, které během chvíle zlikvidovali profesionální hasiči z Přerova.
7.9. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
12.9. ve večerních hodinách bylo opět slyšet požární sirény. Tentokrát
hořel balíkový stoh slámy na k.ú. Kozlovice vedle polní cesty od Tučína
v lokalitě Zadní díly. Byl to již třetí požár stohu v okolí během tří týdnů.
13.9. provedli na obecním úřadě v Tučíně pracovníci Krajského úřadu
oddělení kontrol audit hospodaření. Závěr kontrolního auditu byl bez chyb
a nedostatků.
17.9. vyjeli zástupci obce do Klatov na odhalení pamětní desky generála
Dostála, který se narodil v obci Tučín. U příležitosti odhalení desky zástupci obce položili pietní věnec.
30.9. jednal starosta obce Tučín
společně se starostou obce Pavlovice u Přerova s hejtmanem
Olomouckého kraje o omezení
tranzitní dopravy nad 12t přes
naše obce.
1.10. Cyklovýlet po obcích DSO
Mikroregionu Pobečví
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• 3.10. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
• 7.- 8.10. Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje
• 9.10. Dopravní nehoda
• 15.10. Organizoval Jarda Štěpaník

•

•

společně s Tučéňáky 4.Vinobraní
v Tučíně. Na této akci mohli příznivci vína ochutnat z deseti vzorků bílého a čtyř červeného vína
z Jižní Moravy oblasti Prušánky
a Polešovice. Příjemnou atmosféru podpořila také oblíbená skupina JEN TAK 2. O hladové krky se
postaral Jarda Štěpaník výbornou
paštikou domácí výroby, tortillou s masem a klasickým vepřovým sádlem
s chlebem.
25.10. přijeli do Tučína zástupci z polského Dabrowa na jednání o případné
vzájemné spolupráci a možnosti společného projektu, z kterého by bylo
možné financování akcí v Tučíně a v Dabrowě. Polská strana, která vyvolala jednání, má zájem o společný projekt hudebního festivalu jako je Tučínský špekáček. V současné době se připravují podmínky a podklady
k dalším jednáním.
25.10 se zaplnil vestibul obecního úřadu dětmi s rodiči, aby si společně
vydlabali každý svou dýni a vyzdobili ji vyřezáváním. Dlabání se zdatně
uchopily děti, vyřezávání raději nechaly na rodiče. Akci organizovala
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Mateřská škola Tučín a bylo to hezké odpoledne a ještě hezčí výrobky,
které potom zdobily prostory MŠ a domečky dětí.
2.11. začala rekonstrukce nebezpečného chodníku od Šustkového po Pavlíčkovo. Chodník byl ještě z rozlámaných dlaždic 30x30 cm a rekonstrukcí
byla provedena výměna poškozených obrubníků a povrch předlážděn
zámkovou dlažbou. Rekonstrukce byla hrazena z obecního rozpočtu.
9.11. zasedalo zastupitelstvo obce, na kterém byl projednáván návrh
rozpočtu obce na rok 2017.
12.11. se sešli senioři a jubilanti z Tučína na svém již 14. setkání seniorů
a jubilantů.
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• 13.11.
•

•
•
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přivítal starosta obce
společně s místostarostkou
6 nových dětí na Vítání občánků.
19.11. Zrušil Klub žen pláno
vanou výstavku fotografií,
která měla být uspořádána
z fotografií zaslaných od občanů na téma „Moje nezapomenutelná dovolená“. Důvodem zrušení byl nezájem občanů o zaslání fotografií, neboť do uzávěrky
fotosoutěže 31.10.2016 zaslali své fotografie pouze 4 zájemci, a to je na
soutěž a výstavu málo. Je to velká škoda, protože dnes fotografuje skoro
každý včetně dětí a ostatní by se rádi pokochali krásnými pohledy na různá
místa naší republiky i zahraničí. Ani ceny, jako je digitální fotoaparát pro
vítěze, bohužel nenavnadily více fotografů.
19.11. Hubertova jízda byla z důvodu nepříznivého počasí přeložena na
26.11.
22.11. uspořádala obec Tučín zájezd do Moravského divadla Olomouc na
představení Perly panny Serafínky pro zájemce z Tučína a v případě volných
míst i sousedních obcí. Vstupenku si hradí každý zájemce, dopravu hradí
obec. Lístky jsou hromadně zajištovány obcí a prodávány na obecním úřadě. Pro přítomné účastníky to byl příjemný kulturní zážitek včetně možnosti zhlédnutí vánočního jarmarku na náměstí v Olomouci.
24.11. se uskutečnila volební Valná hromada DSO Mikroregion Pobečví.
25.11. pozvala skupina Tučéňáci zájemce na Kateřinské posezení s Tučéňáky do budovy OU v Tučíně. Kateřiny měly vstup zdarma a gurmáni si
k lístku mohli objednat i pečenou kačenu se zelím a knedlíkem.
29.11. proběhlo místní šetření z důvodu požádání o stavební povolení na
vybudování chodníku a místa pro přecházení na okraji Tučína u začátku
stezky pro pěší a cyklisty Po úspěšném jednání a doplnění požadavků ze
strany ČEZ bude vydáno územní rozhodnutí a bude probíhat stavební řízení stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude na jaře 2017
požádáno o dotaci na realizaci.
3.12. byl v plánu akcí Mikulášský zájezd do vinného sklípku v Kurdějově.
Z důvodu změny bydliště vinaře a vysokým cenám degustačních pobytů
u jiných vinařů byla akce pro letošní rok zrušena.
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Informace z obecního úřadu:
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.
Zavedení mobilního rozhlasu v Obci Tučín
Již v minulém čísle zpráviček jsme Vás informovali o zavedení služby zasílání zpráv SMS případně hlasových zpráv do mobilního telefonu. Pořízení
nové služby je z důvodu vysokých cen za opravy starých stávajících domácích
záznamníků. Nejedná se o žádné obtěžování po telefonu a předávání kontaktů, ale o možnost informování občanů do domácnosti případně do zaměstnání nebo v době nepřítomnosti. K dnešnímu dni se zaregistrovalo 87 občanů. Tato služba bude mít význam, pokud se zaregistruje z každé domácnosti
alespoň jeden zástupce, aby byla pokryta informacemi celá obec tedy cca 150
domácností. Z tohoto důvodu zatím bylo zasláno pouze pár zpráv SMS a systém se rozjede naplno po završení registrace většiny domácností. Je škoda,
že někteří nechtějí být vůbec informováni a nestojí o službu, i když je nebude stát ani korunu. Asi si neuvědomují, že zpráva či informace, se může týkat
jakékoli krizové situace a stavu ohrožení.
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 popisné a číslo mobilního telefonu případně emailovou adresu
pokud ji používají. Děkujeme za pochopení.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

/8

/9

Parkování na chodnících
Tento nešvar byl již několikrát zmiňován ve zprávičkách i ve vývěskách. Bohužel se stále najdou nezodpovědní a bezohlední řidiči, kteří parkují svá auta
na chodnících a znepříjemňují pohyb chodcům, maminkám s kočárky a starším lidem s nákupními taškami. Chodcům hrozí sražení na frekventované
komunikaci III. třídy, bezohledným řidičům postih, správní řízení za zakázané parkování a v tom horším případě výčitky svědomí, že kvůli jejich bezohlednému pohodlnému parkování byl někdo zraněný, či přišel o život. Ale to
si asi nikdo z nich nepřipouští. Navíc přes zimní období brání zaparkovaná
auta komunální technice při odklízení sněhu. Ve městě by si to nikdo z nich
nedovolil a parkoval by tam, kde je to povoleno a třeba o několik bloků dál.
Upozorňujeme, že obec Tučín má uzavřenu veřejně právní smlouvu s Magistrátem města Přerova o řešení správních přestupků a deliktů. Může se
tedy stát, že budou tito nezodpovědní řidiči předvoláni ke správnímu řízení
do Přerova. Zde již hradí veškeré poplatky správního řízení včetně uložené
pokuty. Ale asi by bylo rozumnější těmto situacím předejít a využívat parkovacích ploch kde nikomu nepřekáží, nejlépe na svém vlastním pozemku
ve dvoře RD nebo v průjezdech RD. Žádáme řidiče, aby neparkovali ani na
parkovišti před budovou obecního úřadu, neboť to je určeno pro návštěvy obecního úřadu a účastníky akcí, které se pořádají v budově. Děkujeme
za pochopení a věříme, že parkovaní nepřinese žádné nepříjemné události.

Termíny akcí - pozvání:
3. - 4.12.2016
Výstavka na Obecním úřadě – Dámský klub
22.12.2016		Zpívání koled u kaple
31.12.2016		Silvestrovský výkop na hřišti
1.1.2017 0:35 hod
Přivítání nového roku společným přípitkem
a ohňostrojem
20.1.2017		Ples obce Tučín – hraje skupina KALEJ
28.1.2017		Ples SDH Tučín
4.2.2017		Dětský maškarní karneval na OU v Tučíně
25.2.2017		9:00 Vodění medvěda po obci
		20:00 Pochování basy
10.3.2017		MDŽ – Klub žen
18.3.2017		Maškarní karneval pro dospělé – klub Malé kopané
24.3.2017		Beseda Knihanka

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

OHŇOSTROJ - přivítání roku 2017
U Plaviska – Retenční nádrže
Vzhledem k tradici a kladnému ohlasu
občanů na společný ohňostroj a přivítání nového roku, i letos se můžou občané zapojit do společného ohňostroje svým dobrovolným příspěvkem. Zájemci mohou přispět jakoukoli částkou
na zakoupení svých rachejtlí, které budou společně zakoupeny, a odpáleny
40 minut po půlnoci nového roku. Společný velký ohňostroj je bezpečnější bez
ohrožení domů sousedů a každý si ho
užije více. Vaše příspěvky můžete donést do hostince Na Rybníčku, nebo na
Obecní úřad Tučín, každý den až do 30. prosince.
Po tomto datu bude dle celkové částky ohňostroj zakoupen.
Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na společné setkání s přípitkem.

Realizace v obci:
Součástí dětského hřiště Na Rybníčku podpořeného finanční částkou
302.572,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj bylo i vybudování herního
prvku „Bludiště“, které je umístěno u stanoviště Plavisko - naučná stezka
„S Tučňákem za poznáním“. Bludiště je prvek, na kterém je možné vyzkoušet
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a trénovat rovnováhu, balanc a orientaci. Stačí jen vstoupit na desku se skleněným povrchem a přenášením rovnováhy se snažit přemístit kouli pod
sklem po bludišti opět do výchozího bodu.
Obec Tučín byla podpořena i z Ministerstva zemědělství v rámci programu
Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova - Podpora pro vytvoření nebo
obnovu místa pasivního odpočinku částkou 200.000,- Kč na vybudování odpočinkového altánu na hladině retenční nádrže v Tučíně. Celkové náklady na
vybudování 339.615,- Kč.
Altán byl předán do užívání koncem září. Dřevěná stavba od počátku výstavby budila pozornost občanů, kteří pravidelně chodili sledovat, jak stavba
roste a jak bude vypadat. Těší nás kladné ohlasy občanů na vybudování tohoto odpočinkového místa.

Investiční akce obce Tučín v roce 2017,
které se ještě připravují

Z

astupitelstvo obce Tučín schválilo na svém řádném zasedání podání
žádostí o dotace a realizaci následujících akcí:

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 po silnici III. třídy a pak teprve přejít na chodník u Janáčkového.
V současné době probíhá územní a stavební řízení na povolení stavby. Po
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vydání stavebního povolení bude následovat výběrové řízení na dodavatele
a požádání o dotaci.
Rekonstrukce topení a rozvodu vody v Mateřské škole Tučín
V říjnu 2016 došlo k poruše plynového kotle pro vytápění MŠ Tučín. Po zajištění servisu bylo zjištěno, že kotel je již téměř neopravitelný, a i když byl komplikovaně opraven, může kdykoli opět přestat fungovat z důvodu stáří. Proto
byla schválena rekonstrukce včetně výměny starých rozvodů, kterými se vyhřívá zbytečně velké množství vody a jsou velké tepelné ztráty. Rekonstrukce
bude provedena o letních prázdninách.
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 při sobotním sportovním odpoledni. Stezka pohybu a zdraví byla zařazena do realizace na rok 2017 na základě dotazů
a kladných ohlasů občanů při vlastním vyzkoušení (u discgolfu). Cvičící
stroje budou vybrány dle norem pro věkovou kategorii od 14 let tak, aby je
mohli využívat i senioři. Stroje jsou vyrobeny z kvalitní robustní oceli s minimálními požadavky na údržbu (promazání). Pevné 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, zlepšovat koordinaci a rovnováhu těla,
zvyšovat kapacitu srdce a plic, zvyšovat pohyblivost horních i dolních končetin a ohebnost kloubů, provádět procvičování pasu a uvolnění svalů pasu
a zad včetně posílení mrštnosti a ohebnosti bederní oblasti. Na pořízení bude
požádáno o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Spolkový dům tradic a řemesel.
Tento projekt zahrnuje úpravy a řešení domu č.p.17, který bude sloužit v obci
jako místo setkávání pro Klub žen, Dámský klub, Zahrádkáře, Včelaře, ale
i ostatní spolky dle zájmu. V půdní části bude instalována expozice starých
věcí, jak se žilo dříve a ve dvorním traktu staré zemědělské stroje. Cílem je
také vytvořit zázemí, kde bude možné prakticky předvést tradiční řemesla
(dle možnosti) včetně ukázkového úlu pro včely. Součástí bude bylinková
zahrádka a uvažuje se o možnosti tradičního vaření trnek a sušení ovoce.
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Způsob sběru biologického odpadu ze zeleně
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, 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.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky na dny 7. – 8. října 2016 rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů č. 138/2016. V Olomouckém
kraji voliči volili ve volbách do Senátu PČR pouze ve volebním obvodu č.61
se sídlem v Olomouci.
Počet voličů v obci
Voleb se zúčastnilo voličů
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

358
188
185
3

100%
52,51%
98,40%
1,60%

Počty hlasů pro jednotlivé strany:
Starostové ProOlomoucký kraj
ANO 2011
ČSSD
Koalice pro Olomoucký kraj …
KSČM
Koalice svoboda a přímá demokracie
ODS
Piráti + Změna
DSSS
TOP 09
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Nezávislí a Moravané
Občané pro Olomoucký kraj

71
29
18
14
13
10
9
7
4
3
3
2
2

38,38%
15,68%
9,73%
7,57%
7,03%
5,41%
4,86%
3,78%
2,16%
1,62%
1,62%
1,08%
1,08%

Starosta obce Tučín získal v obci 43 preferenčních hlasů. Celkem získal 322
preferenčních hlasů a postoupil z 22. místa volební kandidátky na 16. místo.
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Šišemský krtičák

J

ako každý rok jsme se zúčastnili netradiční hasičské soutěže v Šišmě. Na
soutěž, mimo nás a domácích, dorazily i jednotky z okolních obcí, SDH
Podolí, SDH Radslavice a SDH Bezuchov. Nástupem družstev ve 14 hodin
byla zahájena soutěž.
K získání poháru za první místo se každé družstvo muselo zúčastnit a co nejlépe umístit ve dvou disciplínách, tajné a požárním útoku na “2B“. Součet
pořadí z nich pak udával celkové pořadí.
Letošní tajná disciplína se výrazně lišila od minulých ročníků. Teda až na to,
že jako vždy byla založena na principu štafety, kdy každý z šesti závodníků
má jiný úkol. První změna oproti minulému roku byla v tom, že úkoly nebyly
náhodně losovány, ale družstvo si mohlo domluvit, kdo bude co dělat, na co
je kdo šikovnější. V prvním úkolu musel soutěžící překonat překážku okno
a odnosit balíky slámy, kterými byla zasypána savice. Ta byla utěsněna uzávěrem a v ní se schovával klíč potřebný pro dalšího závodníka. Další závodník
předáním štafety, tedy v tomto případě klíče, opět vybíhal od startovní čáry
a dobíhal k žebříku. Z něj musel vyprostit zamčenou proudnici nasunutou
na laně. Úkolem třetího závodníka bylo překonat překážku přeskoč, podlez, přeskoč, doběhnout ke kádi s vodou a vylovit sací koš s dalším klíčem
k zámku. Ten na startovní čáře předal čtvrtému závodníkovi. Jeho úkolem bylo s předaným klíčem překonat překážku, nízkou bariéru a doběhnout k zamknutým pákovým nůžkám. Bylo překvapením, že zmíněná nízká bariéra
byla pro několik závodníků nejtěžším sportovním výkonem celého odpoledne. Publikum to ocenilo. Vysvobozené pákové nůžky byly zásadní pro
pátého závodníka. Ten s nimi odstřihl zámek dřevěné
bedny a získal další cenný
nástroj, sekyru. Sekyru předal poslednímu, šestému závodníkovi, který pomocí ní
přesekl požární hadici a vytěžil další uvězněný nástroj.
Získal hadicovou objímku,
pomocí které následně zatěsnil připravenou poškozenou zavodněnou hadici.
Tohle celé dobrodružství se
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

/14

/15

nejlépe podařilo doběhnout
nám z Tučína s časem 2:37,19.
Ve druhé části, požárním útoku, jsme si přihoršili. Třetí
místo jsme získali díky nepovedenému času 24,62. První
místo získali domácí s časem
21,75. Výsledky druhé disciplíny pořádně zahýbaly celkovým pořadím. Díky stejným součtům v disciplínách
byla vyhlášena další disciplína, rozstřel. Soutěžilo se o 3. a 4. místo pro družstva Podolí a Radslavice
a o 1. a 2. místo pro družstva Tučín a Šišma. Letošní rozstřel nebyl klasický, jak si mohl někdo myslet, v pití piva, ale rozhodovalo zatloukání hřebíků.
Každý zástupce družstva dostal dva hřebíky dlouhé dvacet centimetrů a ten,
kdo je zatloukl do pařezu na menší počet úderů, zvítězil. O dva údery kladivem jsme zvítězili. Druhá tedy skončila domácí Šišma, třetí Radslavice,
čtvrté Podolí a pátý Bezuchov.
Děkujeme pořadatelům za krásné závody. Změna úkolů v tajné disciplíně
byla příjemným zpestřením, v občerstvovacím stánku jsme si pochutnali na
nějaké té klobáse a žízeň nám zahnal zlatavý mok. Doufáme, že příští ročník
se vydaří alespoň stejně tak jako ten letošní. Děkujeme divákům za podporu
a taky všem, díky komu nám bylo umožněno soutěžit.
					
Sehnalík Jiří ml.

Odhalení pamětní desky brig. generálu
Josefu Dostálovi v Klatovech

V

sobotu 17. září 2016 jsme se, jakožto zástupci obce Tučín na pozvání
jednoho z hlavních koordinátorů Mgr. Lukáše Kopeckého, zúčastnili
slavnostního odhalení pamětní desky dvěma významným osobnostem, velitelům 4. jezdeckého pluku v Klatovech. Jedna z těchto oceněných osobností má blízký vztah k naší obci, neboť se jednalo o našeho rodáka brigádního
generála Josefa Dostála. Druhou osobností byl plukovník Ladislav Nedbal.
Ani silný a vytrvalý déšť nic neubral na důstojnosti a slavnostním průběhu
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

celé akce. Bohužel se kvůli nepříznivému počasí nemohla uskutečnit dlouho
plánovaná selská jízda na koních, ale jezdci byli přítomni společně s vojáky
v dobových uniformách a policisty u kasáren. Pamětní desku, která byla věnována i k poctě všem klatovským dragounům, odhalila autorka sochařka
Zuzana Kantová a šarmantní okouzlující dáma, dcera generála Josefa Dostála. My jsme památku našeho rodáka uctili položením kytice. Všichni přítomní si v neustávajícím dešti připomněli historii spojenou s klatovskými
kasárnami a oběma muži. „Slavnostní odhalení desky připomenulo chvíle, kdy
byli v klatovské posádce muži, kteří se dokázali vzepřít tehdejšímu režimu.
Myslím si, že je jedině dobře, když se takovéto záležitosti připomínají, protože při procházce městem narazíme na celou řadu míst, která připomínají
celou řadu významných obyvatel našeho města,“ řekl ve svém projevu starosta Klatov Rudolf Salvetr. Celá tato akce byla součástí „Roku Františka Machníka 2016“, od jehož narození uplynulo letos 130 let. Připomeňme aspoň
krátce život těchto výjimečných osobností, které psaly dějiny naší republiky.
Brigádní generál Josef Dostál se narodil v Tučíně dne 8. března 1891. V letech
1902 – 1906 vystudoval gymnázium v Přerově. Jako vynikající žák pokračoval na vyšší hospodářské škole tamtéž. V době 1. světové války putoval na
východní frontu, kde brzy padl do zajetí. Vstoupil do legií a do republiky se
vrátil v roce 1920 již v hodnosti kapitána. Rozhodl se zůstat v armádě, oženil
se a v roce 1927 se mu narodila dcera Milada. Jeho vojenská kariéra dosáhla
vrcholu v roce 1930, kdy byl povýšen na podplukovníka. Stal se velitelem
4. jezdeckého pluku Antonína Švehly v Klatovech a významně se zasloužil
o výstavbu pomníku tomuto politikovi. V Klatovech se zapojil i do veřejného
života, byl jedním ze zakladatelů tzv. Selských jízd. Z místního agrárnického
dorostu byla vždy vybrána četa mládenců, kteří nastoupili do kasáren a prošli předvojenským výcvikem v jízdě na koni. Své umění pak předváděli na
veřejnosti při pořádání právě Selských jízd.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016
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V roce 1937 byl povýšen na generála a jmenován přednostou
jezdeckého oddělení ministerstva národní obrany. V této funkci ho zastihl počátek 2. světové
války. V září 1939 vytvořil ilegální vojenskou skupinu z členů Čsl.
obce legionářské na Klatovsku.
Dne 29. dubna 1943 byl zatčen,
vyšetřován v Praze na Pankráci,
pak byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně, odtud do Drážďan, kde byl 27. září 1944 odsouzen pro velezradu k trestu smrti. Zastřelen
byl nacisty 13. dubna 1945 v Lipsku, kde je i pochován.
Plukovník Ladislav Nedbal se narodil v roce 1885 v Českých Budějovicích,
celý svůj život zasvětil armádě. Bojoval u hulánského pluku na frontě 1. světové války u Haliče, v Karpatech i na Bílé Rusi. Postupně se vypracoval na
velitele praporu. Padl do zajetí, odkud byl propuštěn v květnu 1918. Hned po
návratu do vlasti vstoupil do nově budované československé armády. V roce
1922 byl převelen do Klatov, kde se i oženil a stal se otcem dvou dcer. Po odchodu Josefa Dostála na ministerstvo národní obrany, se stal 1. srpna 1936,
již v hodnosti plukovníka, velitelem dragounského pluku. Dne 1. dubna 1939
byl přeložen do výslužby. V roce 1943 byl zatčen a vyšetřován, byl však propuštěn, jelikož neměl žádné vazby na klatovský odboj. Do konce války se do
odbojového hnutí nezapojil, neboť si byl vědom, že je sledován. Život mu připravil ještě jedno nepříjemné překvapení. Po převratu v roce 1948 se stal nežádoucím pro své názory a minulost, hlavně pro vyznamenání za boj proti
bolševickým maďarským jednotkám v roce 1919. Vše vyvrcholilo jeho zatčením a obviněním z vlastizrady. V dubnu 1950 byl Ladislav Nedbal odsouzen
k doživotnímu žaláři, ztrátě občanských práv, všeho majetku a peněžitému
trestu 20.000 Kč. Po vynesení rozsudku byl odeslán do Leopoldova. Zde byl
24. září 1952 dozorcem udřepován k smrti.
Třetí osobností, jejíž poctě byl městem Klatovy věnován celý letošní rok, je
František Machník. Rodák z Nebřehovic u Strakonic pocházel se staré selské
rodiny, který po studiu na filozofické fakultě Karlovy – Ferdinandovy univerzity nastoupil jako profesor na gymnáziu v Chrudimi. Po 1. světové válce zamířil na západ Čech, aby byl blíže své sestře Rozálii, která žila v Kolinci.
Od roku 1919 vyučoval na Hospodářské škole v Klatovech, jejímž ředitelem
se stal v roce 1925. Z tohoto ústavu učinil jednu z nejkvalitnějších a nejpresZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

tižnějších škol v celém regionu. V roce 1925 byl navíc zvolen poslancem Národního shromáždění. V roce 1935 byl jmenován ministrem národní obrany.
V nejtěžším období České republiky měl politickou odpovědnost za armádu
a přípravu obranyschopnosti země. Konec kariéry přinesl rok 1938. František Machník se vrátil do funkce ředitele školy, z níž byl v roce 1942 penzionován. V létě 1944 drážďanský soud odsoudil Machníka k trestu smrti.
Konce války se dožil v koncentračním táboře v Dachau. Jenže místo svobody následovalo další vězení a další soud. Teprve v polovině roku 1947 jej Národní soud zbavil všech vykonstruovaných obvinění. Spokojená léta stáří
však na podzim roku 1951 přerušilo zatčení Státní bezpečností. Byl vyšetřován a odsouzen za velezradu. Propuštěn byl v roce 1953 na amnestii z důvodu
vysoké věku. Až do 60. let byla rodina sledována Státní bezpečností. Svůj
život dožil u syna ve Ždánicích u Hodonína. Zemřel 21. listopadu 1967 ve
věku 81 let.
Odhalení pamětní desky gen. Josefu Dostálovi a plk. Ladislavu Nedbalovi, blízkým osobním přátelům Františka Machníka, velitelům 4. jezdeckého
pluku za první republiky a také obětem nacismu a komunismu, na zdi klatovských kasáren dne 17. září se stalo vyvrcholením všech společenských
akcí, pořádaných v rámci „Roku Františka Machníka 2016“ v celém klatovské regionu.
Slaměníková Jana

Cyklovýlet po obcích DSO Mikroregionu Pobečví
1.10. zorganizoval starosta obce Tučín ve spolupráci s obcemi DSO Mikroregionu Pobečví podzimní cyklovýlet „S Tučňáky po Mikroregionu Pobečví“.
V uplynulých letech se jela první část výjezdu na kolech s cílem navštívit obce MR Pobečví.
Tentokrát byla trasa naplánována do obcí před Bečvou.
V sobotu ráno se sjeli zájemci
o cyklistiku a poznání v Tučíně na terasu obecního úřadu,
kde byla připravena malá snídaně v podobě koláčků, ovoce
a čaje či kávičky. Po snídani
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zastávkou byla obec Sušice. Přivítání u domu zahrádkářů bylo i pod dohledem
zdravotního dozoru chlebem a solí. Odvážní jedinci si dali i štamprličku slivovice. Starosta obce seznámil zájemce s činností obce a aktivitami, provedl
moštárnou a upozornil na přesunuté obranné opevnění, které obnovili na
vjezdu do Sušic od Pavlovic. Toto jsme při odjezdu navštívili a pak jsme vyšlápli směr Jadran. Po cyklostezce Bečva jsme projeli Lipník nad Bečvou a po
druhém břehu zpět až do další obce mikroregionu do Grymova. Zde nás již
čekala paní starostka Magda Holá v nově zrekonstruované stodole, která
slouží místním jako kulturní centrum na oslavy, společenské akce a výstavy.
Ve stodole je moc příjemné posezení a zvláště s klobáskami z udírny a koláčky, kterými nás místní pohostili. Zajímavá je i kamenná studna za stodolou
a opravená kaple. Sedělo by se dobře, ale čekal nás poslední cíl poznávacího
cyklovýletu. Tím bylo Muzeum v Prosenicích. Pan starosta Otakar Dokoupil
nás provedl expozicí, která byla zaměřena na kinematografii a historii obce.
Po malém občerstvení jsme se rozjeli na zpáteční cesty. Tučéňáci společně
s účastníky ze Sušic se vydali směr Přerov Žebračkou a kolem Michalova
a Gambra na cyklostezku do Želatovic a Tučína. Závěr byl v pohostinství
Na Rybníčku se zaslouženým oroseným pivem a pro děti věnoval hostinský
pan Daďa nanuky. Celou trasu všichni zvládli včetně těch nejmenších cyklistů z Tučína. Někteří zdatní cyklisté možná byli zklamaní, že se prováděly
časté poznávací zastávky, ale ti ostatní co vydrželi, byli spokojeni.
Řezníček Jiří

ukázal starosta účastníkům prostory budovy obecního úřadu, které byly zrekonstruovány postupně z různých dotačních programů. Pak již začala vyjížďka, a to nejprve k vyhlídce u Mlýna, kapli panny Marie a k retenční nádrži.
Zde byla ukončena prohlídka Tučína a celý peloton cca 40 účastníků včetně
dětí pokračoval do obce Radslavice. Na obecním úřadě již čekal pan starosta
společně s pracovnicemi obce s dalším občerstvením a ukázkou projektů realizovaných v Radslavicích. Nejzajímavějším byl pro všechny Včelí háj
s naučnými tabulemi a prostorem pro hry dětí a odpočinek dospělých. Další
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016
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Setkání seniorů
12.11. se zaplnily prostory budovy obecního úřadu seniory a jubilanty. Tradiční setkání, při kterém přijdou pozdravit své babičky, dědečky a jubilanty
nejprve děti z Mateřské školy Tučín a děti ze ZŠ Želatovice, vneslo úsměvy
a potěšení do očí přítomných. Po hezkých básničkách a písničkách popřál
starosta obce společně s místostarostkou a členy kulturního výboru jubilantům od 50 let. Předáním kytičky a malého sladkého dárečku pro ženy a pivním
potěšením pro muže popřáli a poděkovali všem oslavencům za celou obec.
Malé pohoštění pro přítomné ve formě čaje, kávičky, zákusku a vína včetně

přípitku bylo symbolickým poděkováním všem za práci a činnost pro obec
Tučín. Ti, co vydrželi déle, byli obslouženi děvčaty z Klubu žen a mohli si pochutnat na párku nebo klobásce. Nechyběla ani veselá tombola ze slosovaných účastnických lístků.
Velmi příjemným překvapením bylo vystoupení skupiny „Zvonky dobré
zprávy“, děvčat z Kateřinic – Vesnice roku 2014. Při zaposlouchání se do skladeb znějících pouze na různě laděné zvonky běhal až mráz po zádech a někteří i tajili dech. Po vystoupení si mohli přítomní zvonky vyzkoušet a případně se dotázat na způsob hry a obtížnost. Tuto skupinu našel starosta obce
Jiří Řezníček při hodnocení soutěže Vesnice roku a chtěl se se svým zážitkem
podělit i s ostatními občany obce Tučín.
Zvonky byly úžasné a o to složitější úkol měla pak skupina Tučéňáci, která se
snažila zpříjemnit písničkami a hudbou zbývající čas setkání. A snad se jim
to i povedlo, zvláště když se odsunula část stolů a místo se zaplnilo tančícími
účastníky. Na přání ze sebe Tučéňáci vymáčkli dokonce i skladbu od skupiny
KISS, která je řádně rozpohybovala a silně orosená čela hudebníků byla
známkou, že do toho dali vše.

Vítání občánků

V

neděli 13.11. v 9 hodin se sešli starosta, místostarostka a zaměstnanci
obce, aby rychle předělali sál ze setkání seniorů na obřadní místnost pro
vítání občánků. Bylo nutné vyklidit celou místnost, natáhnout koberec a provést řadovou úpravu sezení pro rodiče a příbuzné vítaných dětí. I díky panu
Novákovi, který jako člen kulturního výboru přišel pomoct, se vše zvládlo
a sál byl připraven na Vítání.
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V 15 hodin se zaplnila improvizovaná obřadní místnost a místostarostka
představila panu starostovi všechny děti, které pak následně starosta obce
přivítal do života a hlavně jako nové občánky obce Tučín. Postupně pak převzali plyšového tučňáka, minci a pamětní list:
manželé Ondřej a Kristýna Janáčkovi se synem Alešem
paní Radka Čtvrtníčková a pan Václav Hanák s dcerou Janou
manželé Markéta a Karel Kovářovi s dcerou Tatianou
manželé Jitka a Martin Grácovi s dcerou Nikol
paní Barbora Podmolíková a pan Ondřej Kopečný s dcerou Julií
manželé Pluháčkovi s dcerou Simonou
Své budoucí kamarády přišly pozdravit také děti z Mateřské školy Tučín
a součástí obřadu byla básnička v podání Sabinky Korejzové.
Na závěr po přípitku popřál starosta hodně radostí nejen přítomným, ale
i všem v rodině, aby starost a odpovědnost ve výchově byla korunována
neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu.
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Kateřinské posezení s Tučéňáky

Č

lenové hudební skupiny Tučéňáci se rozhodli zorganizovat pro občany
akci na obecním úřadě na svátek Kateřin 25.11.2016. Byla uzpůsobena
i stolová úprava, aby mohli lidé poslouchat přímo na sále u podia a zároveň,
aby měli všichni prostor na jídlo v podobě pečené kačeny s knedlíkem a zelím. Prostor zbyl také na taneček. Akce začínala v 19 hodin a už z předprodeje bylo jasné, že návštěvníky budou převážně lidé z okolních obcí a Přerova. Místních bylo opravdu poskromnu. Je to škoda, zvláště když byly
přizpůsobeny i přijatelné ceny pro občany. 50,- Kč vstupné a 90,- Kč jídlo,

které se běžně podává za 150 – 200 Kč. Ale to nic neubralo na atmosféře
a velmi dobré náladě všech přítomných. Tučéňáci hráli písničky, které si
mnozí rádi zazpívali a také u nich i zatancovali. Vzorná obsluha zvládla
i stísněné prostory kuchyňky a čepování piva, nalévání občerstvení i přípravu jídla na jedničku včetně roznosu ke stolům. Pro ty, co porci kačeny
zvládli na počátku akce, bylo připraveno ještě sádlo s kačeními jatýrky a chlebem. K napětí i dobré náladě přispěla i tombola. Bavili se výborně mladší
i ti zkušenější a to po celou dobu, až do nočních hodin. Tučéňáci mysleli
i na oslavenkyně – Kateřiny, kterým předali kytičku růží s malým dárkem
a písničkou „Všechno nejlepší“.
V průběhu večera přišla ještě jednou řada na růžičky, a to při poděkování
manželkám a partnerkám hudebníků. Všichni odcházející se ptali, kdy bude
další akce. Všechny nás to potěšilo, že se akce líbila a jen nás mohlo mrzet,
že místních bylo tak málo. Děkujeme všem účastníkům za výbornou atmosféru a všem těm co přispěli do tomboly včetně obce Tučín.
Tučéňáci – Tučín

DĚTSKÁ HUBERTOVA JÍZDA

I

když nám letos počasí moc nepřálo a Hubertovu jízdu jsme museli o týden
odložit, neodradilo to malé nadšené jezdce v ničem. Ba naopak, všichni se
moc těšili na procházku s kamarády a na úkoly, které budou plnit po trase.
V ranních hodinách se při nástupu sešlo nejen téměř 20 malých jezdců, ale
také přišly a Tučolíno zaplnily i děti z Tučína a okolních obcí, které se zapojily do plnění některých úkolů a povzbuzovaly malé jezdce (dále jako „Tučolíňačci“).
Trasa po krásném okolí Tučína trvala skoro dvě hodiny, a i když ke konci „kapalo za krk“, nikdo neutekl a úkoly se splnily všechny. Na začátku trasy, hned
za hřištěm v sadu, si jezdci a koníci sklidili dobroty ze stromečku. Mrkvička
pro koníka a sladkost pro jezdce byla pěkným začátkem. U cesty na Pavlovice v biokoridoru proběhl slalom mezi stromečky a ukázka ovládání a poslušnost koníka. I přes menší pád nejmladší jezdkyně se pokračovalo dále.
U nádrže byla připravena jízda zručnosti, zapojili se i „Tučolíňáčci“, kteří s kamarády na koni soutěžili paralelně. Nakonec tento úkol skončil nerozhodně
a všichni, kdo se zapojili, dostali sladkou odměnu. O malý kousek dále si
opět všechny děti zahrály minimaxi halali. Každý si odnesl malou odměnu za statečnost. Jako poslední zůstal úkol, kdo vyhraje lišku a stane se tak
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 36/2016

/26

/27

příští rok mastrem a děti provede
trasou. Opět je soutěž spojena se
zručností a rychlost není vše, jak
se někteří mohli přesvědčit. Oběhnout vytyčené území je lehké, ale
trefit se malým věnečkem na cíl
potřebuje i zručnost. Nejšikovnější byla Zuzanka Procházková ze
Staré Vsi. Byl ji předán putovní
„liščí ocas“ a doufám, že jej bude
celý rok střežit a příští rok přijede připravena být mastrem skupinky. Jelikož
se již počasí hodně zkazilo a pořadatelé měli obavu ze zázemí hřiště, bylo
ukončení Hubertovy jízdy s občerstvením přesunuto na obecní úřad. Dekorování malých jezdců a „Tučolíňáčků“ proběhlo tedy pod střechou a v teple.
Následná polévka a uzené selátko snad vykompenzovaly náročný závěr
Hubertovy jízdy.
Při tomto čtvrtém ročníku jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když počasí moc nepřeje. Nicméně na tváři všech účastníků nebyl jediný mráček a po dekorování
se tváře dětí ještě více rozjasnily nad všemi dárečky, které jsme pro ně připravili. Příští rok se opět budeme těšit na kamarády, možná i nové, na společnou
procházku a úkoly co budou jistě zase čekat na splnění.
Děkuji našim příznivcům za podporu, sponzorům za skvělé ceny pro děti
a kamarádům za pomoc při realizaci celé akce. Starostovi obce Tučín p. Řezníčkovi za vstřícnost a podporu zúčastněných dětí. Také za umožnění ukončení v suchu a v teple budovy OÚ. Také řidiči Tučolína p. Vojtovi K. za trpělivost s dětmi a našimi speciál požadavky na přepravu dětí.
VŠEM OPRAVDU MOC DĚKUJEME A CENÍME SI VAŠÍ POMOCI.
Za Brooming Ranch Tučín Tereza Korejzová
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Přejeme všem občanům, rodinám a příbuzným v klidu, pohodě, dobré náladě,
ve zdraví a spokojenosti prožití Vánočních svátků a do nového roku 2017 vše nejlepší
hlavně pevné zdraví, štěstí, rodinnou i pracovní pohodu a stále dobrou náladu.
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