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Vážení spoluobčané!
Naposled jsme vydali Zprávičky z Tučína s událostmi z obce v prosinci. Opět se
sešel rok s rokem a my se můžeme ohlédnout, co se od té doby v obci událo a co
nás teprve čeká.

Z činnosti obce:

• 1.1.2016 se tradičně sešli občané a příznivci Tučína u retenční nádrže

(Plavisko), aby si společně mohli popřát se svými sousedy do nového roku
2016. Přípitkem šampaňským a přáním s pozdravem do nového roku
zahájil společné setkání starosta obce Jiří Řezníček. Pak následoval krásný
ohňostroj podbarvený hudbou, na který přispívali lidé z obce. Poděkování
patří všem občanům a podnikatelům, kteří na ohňostroj přispěli. Bez
těchto příspěvků by nebylo možné tak hezký okamžik prožít a shlédnout.
Navíc je ohňostroj odpalován odbornou firmou, což omezuje riziko úrazu
a požáru. Společným ohňostrojem by mělo být v obci v průběhu Silvestra
a Nového roku bezpečněji a klidněji. Děkujeme.
• 3.1. se uskutečnila po obci Tří králová sbírka 2016 vyhlášená Charitou
České republiky. V Tučíně se organizace ujala paní Marie Kopecká a společně s paní Josefou Stiskálkovou a Mgr. Veronikou Matějíčkovou obešly
všechny domy se zapečetěnými pokladničkami. Po rozpečetění na obecním úřadě v Tučíně byl sečten celkový příspěvek z obce Tučín ve výši
8981,- Kč. Celkem se na Přerovsku vykoledovalo 794.590,- Kč. Peníze
budou rozděleny charitou a použity na pomoc lidem v nouzi u nás i v za
hraničí. Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových koledníků. Náš velký dík patří také všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a vedoucím skupinek.
• 5.1. proběhlo na Magistrátu města Přerova veřejné projednání Územního
plánu Tučín.
•ZPRÁVIČKY
15.1. bylaZzahájena
plesová sezóna v obci Tučín. První v pořadí uspořádalo
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zastupitelstvo obce Ples obce Tučín. K tanci, poslechu a dobré náladě hrála
skupina KALEJ z Hranic.
22.1. uspořádala ZŠ Želatovice společně s rodiči dětí večírek školy. K tanci
poslechu a zpěvu hrála skupina Tučeňáci z Tučína.
29.1. ožila budova obecního úřadu v Tučíně v pořadí druhým plesem, který
organizoval SDH Tučín. Hasičský ples bavila skupina JEN TAK 2.
30.1. se hasiči sotva probudili po plese už hned chystali sál obecního úřadu
pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů okrsku Pavlovice, do
kterého spadá i SDH Tučín.
3.2. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
6.2. se opět ujali organizace tradiční akce Vodění medvěda Nadšenci z Tučína. Na 3 desítky masek v doprovodu mašinky Tučolína se vydaly po celé
obci. Je to nelehký úkol, zvláště pro masky, neboť je vědecky dokázáno,
selsky ověřeno, že pokud by si medvěd dal v každém domu jen jednu
malou štamprličku tak by se večer nepochovávala basa ale medvěd a asi
by to byla hromadná trachta všech dospělých masek. Při počtu 155 domů
x 0,02 l = 3,1 litru. Proto jsou účastníci rádi, když domácí nachystá nějakou tu slivovici zabalenou na cestu s sebou.
10.2. jednal starosta obce na OÚ s Policií ČR o nelehké dopravní situaci
s nákladní dopravou nad 12 tun přes obec Tučín. Byly projednány další
kroky, které by mohly urychlit řešení. Bylo také projednáno posunutí
dopravního značení začátku a konce obce Tučín ve směru na Želatovice.
12.2 uspořádali myslivci soukromý večírek pro zvané v budově OU.
K tanci a poslechu hrála skupina JEN TAK 2.
14.2. si na OU v Tučíně opět po padesáti letech společného života řekli své
ANO nevěsta Eva Janáčková rozená Gajdošíková z Podolí a ženich pan
František Janáček z Tučína.
Před přítomnými svědky dcerou Marcelou Dočkalíkovou,
synem Františkem Janáčkem
a oddávajícím starostou Jiřím
Řezníčkem si jako stálou připomínku společného manželského slibu vyměnili prsteny,
které si vyměnili i před padesáti lety. Tak jako ony v nekonečném kruhu uzavřeny,
nechť jsou Vaše životy spjaty
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poutem nekonečným a pevným. Blahopřejeme a přejeme za všechny
občany naší obce hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Buďte spolu i s námi dlouhá léta šťastni a užívejte krásy života v kruhu svých dětí, vnoučat
přátel a spoluobčanů.
17.2. proběhl na obecním úřadě audit hospodaření, který provedly pracovnice odboru kontroly Olomouckého kraje. V průběhu kontroly hospodaření nebyly shledány žádné závady a protokol o kontrole byl se závěrem
„Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“
18.2. obec Tučín zajistila autobus a vstupenky do divadla v Olomouci na
představení operety „Rytíř Modrovous“. Zájemci si uhradili vstupné,
dopravu hradila obec. O představení byl zájem.
20.2. uspořádala Mateřská škola Tučín Dětský maškarní karneval v budově OU. Na hry a soutěže i bohatou dětskou tombolu se vždy těší
spousta dětí a tak i tentokrát nebyla nouze ani o krásné masky. Sál byl
zaplněn a ozářen dětskými úsměvy a dospělé doprovody z řad rodičů
i babiček si mohly posedět a využít skromného občerstvení.
22.2. byl vyhlášen požární poplach na technickou pomoc při odstraňování nebezpečných stavů. Jednalo se o pročištění ucpaného výtoku (požeráku) z retenční nádrže v Tučíně a hrozilo při tání sněhu k přetečení
hráze. Na místo se dostavila jednotka SDH Tučín a profesionální
jednotka hasičů z Přerova. Jelikož
bylo vidět, že si hasiči z Tučína se
situací poradí sami, jednotka z Přerova odjela zpět na základnu. Hasiči za použití PS12 a plovoucího
čerpadla odčerpali požerák a proudem uvolnili ucpaný výtok. Děkujeme za pomoc.
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svítidla se již při výměnách blikajících a špatných výbojek rozpadala
údržbě pod rukama. Stávající svítidla byla vyměněna za ekologická svítidla
s technologií LED – Zeus s regulací příkonu, která by měla uspořit oproti
původním až 30 - 40% energie. Hodnota výměny byla 442.156,- Kč včetně
DPH a byla finančně podpořena z POV Olomouckého kraje. Nebyla vyměněna část podél chodníku od Stiskálkového po Solařovo, neboť zde se
jedná o svítidla, která byla instalována v roce 2010. Časem bude i tato část
vyměněna.
4.3. bylo odbornou firmou provedeno vyčištění studny na koupališti.
Studna je zdrojem pitné vody a bylo již potřeba provést očistu, desinfekci
a výměnu štěrku u dna.
5.3. uspořádala obec Tučín školení
řidičů, které je nutné pro zaměstnance obce a členy SDH, kteří mají oprávnění řídit požární vozidlo. Školení
bylo zdarma přístupné i pro občany
a širokou veřejnost, protože nezaškodí si sem tam zopakovat a vyslechnout pravidla silničního provozu,
zvláště pak změny, o kterých mnozí
řidiči ani neví. Odborné školení provedl Dan Ležák, majitel autoškoly.
8.3. provedli zaměstnanci obce za pomocí nakladače pana Zdráhala očištění
krajnic od nánosů zeminy a drnů, které bránily vodě tekoucí po cestě stéct
do svodných příkopů. Bylo nutné provést očištění, aby se voda nevalila do
obce.
18.3. se sešli na obecním úřadě zahrádkáři, aby zhodnotili svou činnost
a naplánovali další období. Výroční schůzi vedl jednatel ČZS základní organizace Tučín pan Přikryl. Vzhledem k úmrtí dlouholetého člena a předsedy
ČZS ZO Tučín pana Josefa Prudila, kterému byla věnována úvodem minuta
ticha, byla na programu i volba nového předsednictva. Ve vedení zahrádkářů v Tučíně je nyní propojena generace mladších a zkušenějších. Předsedou byl zvolen Ondra Prudil, tajemníkem Martin Doležal, pokladníkem
zůstává pan František Novák, a členy Antonín Machura, Vladimír Přikryl
st. a Radim Šulák. Novému vedení přejeme hodně sil a úspěchů v činnosti
a staršímu vedení patří poděkování, zvláště pak bývalému předsedovi
za udržení této organizace, která je prospěšná pro občany a celou obec.
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Na schůzi se vedení domluvilo
i s přítomným starostou obce na
spolupráci při ošetřování zeleně zvláště stříhání vysazených
stromů.
28.3. Velikonoční pondělí bylo
tradičně příležitostí pro kluky,
aby si vykoledovali nějaké to vajíčko, sladkost nebo ti plnoletí
štamprličku. Je hezké vidět malé
děti s tatínkem a s tatary jak jdou
na koledu. Doufejme, že tato tradice vydrží a nevymizí z naší obce.
1.4. organizovali hasiči z Tučína školení 1. pomoci pro své členy a širokou
veřejnost. Ono je dobré si to občas alespoň poslechnout a vyzkoušet ještě
líp. Hasiči měli toto školení jako přípravu na noční požární soutěž Radslavská přilba.
1.4. byly přistaveny po obci velkoobjemové kontejnery na velký domovní
odpad. Stále se projevuje, že lidé ještě nemají zažitý systém třídění, který
je z ekonomické stránky pro obec a občany výhodnější. V kontejnerech na
velký domovní odpad se objevují věci, které mohly být odvezeny v rámci
sběru kovového šrotu nebo uloženy do dvora na sběrné místo a nemusíme
za ně platit, ba naopak by se peníze získaly. Totéž platí o papíru, kdy se
objevily svázané balíky časopisů, letáků a novin. Je to škoda. Opět obec
zaplatila za jejich likvidaci a mohla získat za prodej starého papíru ve
sběrně. Ať už obec nebo mateřská škola. Platí, že pokud máte doma svázané balíky s papírem, tak je můžete odvézt do dvora na sběrné místo,
a to kdykoli v průběhu roku, aby Vám doma nepřekážely. Děkujeme za
pochopení.
8.4. organizoval Klub žen z Tučína na OU besedu o čajích, koření, kořenících směsích a mlscích. Vše ze širokého sortimentu léčivých i bylinných
čajů bylo možné i vyzkoušet a ochutnat.
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• 12.4. vysadili členové Mysliveckého sdružení Želatovice, Antonín Machura,
•

Rosťa Marek, Martin Doležal a Radim Šulák listnaté stromky lesnických
sazenic na doplnění Regionálního biokoridoru a do pásu u vodárny.
Stromky pořídilo i vysadilo MS Želatovice. Děkujeme.
16.4. se obec Tučín zapojila do celostátní akce „Ukliďme Česko 2016“.
Po loňské vydařené akci se starosta obce jako hlavní organizátor rozhodl
opět přihlásit. Součástí dne byla i spolupráce s SDH Tučín, jehož členové
posbírali od občanů železný šrot a na točně byla přistavena auta na svoz
nebezpečného odpadu. Akce se shledala s velkou kladnou odezvou a co
je důležité, pomohla naší obci a jejímu okolí v čistotě a pořádku, což je
hlavním cílem.

•

•
•
• 23.4. se konala na OU v Tučíně již

druhá letošní zlatá svatba. Po padesáti letech společného života řekli své ANO pan Jiří Korejz a paní
Ludmila Korejzová, rozená Benešová. Svědky byli pan Antonín
Beneš a pan Bohumír Kahánek.
Manželé před oddávajícím staros-

•
•
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tou Jiřím Řezníčkem a přítomnými svědky prohlásili, že jim není známá
žádná okolnost nebo překážka, která by bránila zpečetění jejich manželství. Dohodli se, že budou napříště i dalších padesát let užívat společné
příjmení Korejz -Korejzová. Manželům blahopřejeme a přejeme do dalších
let společného života hodně zdraví, štěstí spokojenosti a pohody.
27.4. na základě požadavků starostů obcí o omezení průjezdnosti vozidel
nad 12 tun přes obce Želatovice, Tučín, Pavlovice u Přerova a Hlinsko
vyrazil na obhlídku a seznámení se se skutečným stavem hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil po trase těžké dopravy od kamenolomu
Podhůra. Prohlídky se zúčastnil i starosta obce Tučín Jiří Řezníček, aby
mohl hejtmanovi ukázat situaci a poškozená místa po trase. Ten den se
z lomu vypravovaly náklaďáky jen směrem na Lipník nad Bečvou a Nové
Dvory, neboť v lomu po avízu, že přijede hejtman, visela cedule s informací
pro řidiče, aby nejezdili na směr Hlinsko, Pavlovice u Přerova a Tučín.
Mysleli si, že tzv. překabátí hejtmana, ale ten poznamenal, že je alespoň
vidět, že to jde nejezdit touto trasou. Na tiskové konferenci po jednání
v Městském domě v Přerově hejtman přislíbil pomoc v řešení.
27.4. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
29.4. byla zpevněna asfaltovou živicí část komunikace u lesoparku od Zavadilového. Zpevnění komunikace bylo podmíněno pro kolaudaci RD
pana Zavadila a s obcí Tučín na základě plánovací smlouvy se bude pan
Zavadil finančně podílet na realizaci zpevnění. Současně byla zahájena
také úprava sjezdu k zadní části šaten koupaliště, kde je umístěn septik, aby
se dal bez problémů vyvážet na ČOV. Sjezd byl srovnán a zpevněn kamenivem, asfaltovým recyklátem a zhutněn válcem.
30.4. brázdilo zámek v Dřevohosticích naše Tučolíno. Bylo příjemným
zpestřením slavností Městyse Dřevohostice.
30.4. se Nadšenci vydali stavět Májku a připravit areál koupaliště před
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Tučínským špekáčkem a Kácením máje. Pro májku tentokrát nemuseli
daleko, neboť posloužil smrk přímo z obce, který překážel ostatním listnatým stromům v růstu. Šest chlapů strom převezlo do areálu koupaliště,
kde za pomocí techniky pana Pospíšila byla vykopána díra a pak po nazdobení májka vztyčena. Na zdobení se podílely i děti. Děvčata mezi tím připravovala prostory bufetu, sociálních zařízení a areálu. Je vidět, že i v malém počtu šikovných lidí, kteří chtějí, se dá udělat spousta práce, ale
samozřejmě pomoc ostatních je vždy vítána a bylo by vše jednodušší.
3.5. byla dokončena výměna svítidel veřejného osvětlení v obci
7.5. se zaplnil areál koupaliště příznivci country, folk, trampské a bluegrassové muziky i tanců na tradičním Tučínském špekáčku. Počasí
přálo a tak si návštěvníci užili i koupaliště a travnatých svahů k příjemnému odpočinku. Více článek
17. - 21.5. se konalo mistrovství
Evropy starostů ve fotbale Euro
Mayors 2016. Více článek.
21.5. uspořádali Nadšenci z Tučína tradiční Kácení máje v areálu koupaliště v Tučíně. Více článek
27.5. v podvečer se zúčastnil starosta obce Jiří Řezníček společně se zástupcem SDH Tučín Rostislavem Markem na pozvání hejtmana Olomouckého kraje slavnostního křtu knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého
kraje“. Akce, při které provedl arcibiskup Graubner také žehnání praporu
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajského sdružení hasičů
Olomouckého kraje, se konala v prostorách Korunní pevnůstky – Pevnost
poznání v Olomouci u příležitosti oslav svátku Svatého Floriana – patrona
hasičů. Pokřtěná kniha byla předána také do knihovny v Tučíně a je možné
si ji prohlédnout. Jsou v ní všechny sbory dobrovolných hasičů v Olomouckém kraji.
30.5. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
4.6. uspořádali rodiče dětí společně s hasiči z Tučína oblíbený dětský den
Na Rybníčku v Tučíně. Více článek.
5.6. se uskutečnil odložený cyklovýlet Tučéňáků a zájemců z Mikroregionu Pobečví. Původní termín byl 23.4. pro chladné počasí odložen. Cyklovýlet zorganizoval starosta obce Tučín za finanční podpory Mikroregionu
Pobečví. Mikroregion dofinancoval zajištěný cyklobus, který dopravil záZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016

Dětský den __________________________________________________________

jemce na Bumbálku (státní hranice se Slovenskou republikou). Účastníci
si přispívali částkou 100 Kč a zájem byl obrovský. Místa v buse byla vyprodána po třech dnech od vyhlášení cyklovýletu. Celá trasa byla moc příjemná vedená po cyklostezkách v části Beskyd, kolem rybníků u Hustopečí
nad Bečvou a Teplic nad Bečvou. Celá trasa měřila cca 95 km, ale všichni
ji bravurně zvládli s pocitem příjemné projížďky, neboť převážná část vedla
z kopce a po rovině.

• 6.6. začala firma provádět instalaci nových herních prvků na dětském hřišti
Na Rybníčku v Tučíně. Na zhotovení dopadových ploch se podílel prací
i zaměstnanec obce výkopem a odvozem zeminy. Nutné bylo také odstranit
jeden vzrostlý hloh, který si vzájemně překážel s lípou, a proto byl vykopán
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a přesazen na jiné místo. Snad se
chytí a poroste dál. Šanci jsme mu
dali.
11.6. zaplnila skupina Tučéňáci
z Tučína posezení náměstí ve Šternberku, kde hrála u příležitosti tradičních farmářských trhů. Tučéňáci si získali své posluchače, kteří
po celou dobu hudební produkce
zpívali a potleskem odměňovali hudebníky.
18.6. se konal další ročník požární soutěže O pohár starosty obce Tučín
v netradičním požárním útoku. Více článek.
24.6. přijela do Tučína Expedice mopedů (stadiony, fichtle). Účastníci
Expedice vyrazili z Nákla přes Tovačov do Tučína. Starosta obce je přivítal
a ubytoval ve sklepních prostorách budovy obecního úřadu. Ubytovaní
spali ve vlastních spacích pytlech na vlastních karimatkách. Expedice se
seznámila s Tučínem při jízdě Tučolínem. Při posezení u občerstvení
z udírny na koupališti se diskutovalo o životě v obcích Tučín a v Nákle.
Druhý den se expedice vydala na cestu do Zlína a pak zpět na Pivní slavnosti do Přerova.
25.6. organizovala obec Výkleky ve
spolupráci s DSO Mikroregionem
Pobečví Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví. Obec Tučín vyslala
reprezentační družstvo ve složení:
Jiří Řezníček, Marie Breczková,
Zdeněk Novák, Jiří Sehnalík, Jana
Šuláková, Marie Staňková a Zuzka
Nováková. Tučínské družstvo po
vítězném rozstřelu s obcí Radvanice při shodnosti bodů obsadilo
5.místo. Více článek
26.6. přišla obec Tučín o párty stan 12x6 m, který v době zapůjčení na hodové slavnosti obce Želatovice smetla bouřka a stan polámala a zničila.
V průběhu července probíhaly práce na úpravě terénu včetně vytrhání náletů a kořenů dřevin a starých ořešáků na bývalém antukovém hřišti v Tučíně. Bylo nutné pro přístup rozplést plot a technikou upravit terén. O připraveném place bude jednat zastupitelstvo, aby vybralo nejlepší využití.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016

• 13.7. se zapíše do kronik a dějin Tučína. Vlivem silného deště neudržela
•

•

tíhu mokré mohutné koruny památná Janáčkova lípa v Tučíně a padla
k zemi. Více článek.
23.- 24.7. patřil hodovým slavnostem v Tučíně. Hody u příležitosti Svaté
Anny začaly v letošním roce v pátek předhodovou zábavou pořádanou
Nadšenci v areálu koupaliště. K tanci a poslechu hrála skupina FORUM.
V sobotu probíhaly hody v odpoledních hodinách sportovním odpolednem na hřišti v Tučíně. Nejprve odehrály svůj zápas smíšené týmy děvčat
a kluků. Od úvodu, který zahájil starosta obce, byly týmy vyrovnané a také
poločas 2:2 to potvrdil. V závěru druhého poločasu starosta osvěžil hráče
i diváky připravenou proudnicí tučínskou kyselkou. Ihned bylo cítit lepší
ovzduší a hráčům se přestalo prášit od kopaček. Ve druhém zápase se utkaly
již mužské týmy. Po fotbale byly pro přítomné připraveny discgolfové koše
a disky na možnost vyzkoušení nové nenáročné hry discgolfu. Návštěvníci
nejdříve nedůvěřivě sledovali výklad jednoduchých pravidel, ale pak si
discgolf se zájmem vyzkoušeli a dobře se bavili. Po sportovních výkonech
následovalo občerstvení na koupališti. Na hřišti obdrželi účastníci zápasů
i fanoušci pivo zdarma. Pro hráče pak byla zdarma klobáska. V neděli se
hned brzy ráno rozezněl budíček v podání dechové hudby, která obcházela
domy s Aničkami a sponzory. Tradiční mši svatou pod lípou u zvonice odsloužil páter Artur Górka. Prostranství Na Rybníčku bylo zaplněno pouťovými atrakcemi houpačkami, dětským kolotočem, velkým řetízkovým
kolotočem a točícími klecemi. Děti mohly vyzkoušet i nové dětské hřiště,
které bylo vybudováno na místě starého. Od 17 hodin na tanečním parketu
hrála skupina JEN TAK 2 a tanečníkům nevadily ani menší dešťové
přeháňky.
6.8.2016 organizovali Nadšenci z Tučína Táboření dětí na koupališti. Více
článek
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Významná jubilea občanů ve druhém pololetí roku 2016

Informace z obecního úřadu:
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.

Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku 2016
Leden
Sedlář Zdeněk
Breczková Marie
Jemelková Emílie

75
50
88

Únor
Florianová Jarmila
Janáčková Eva
Valentová Vlastimila
Vilémová Magdalena

70
70
83
50

Březen
Podmolíková Marie
Čtvrtníčková Marie
Kopecká Marie
Karas Jiří
Sehnalík Jiří

70
84
70
89
50

Duben
Tomáš Jiří
Smékal Jiří

75
60

Květen
Zavadilová Dobroslava
Rašková Dobroslava
Stiskálek Jan
Vlčková Alena
Zdráhal Jan

89
60
75
84
83

Červen
Solařová Marie

70
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Červenec
Nováková Jarmila
Stiskálková Marie

75
70

Listopad
Tichánková Vlasta
Skála Antonín

88
60

Srpen
Lukášová Anna

82

Prosinec
Gocník Ján

50

Září
Nováková Jana
Faltová Jarmila
Simonová Hana

50
70
50

Všem blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti v osobním
i pracovním životě a stále dobrou náladu.

Říjen
Králová Anna
Benešová Marie
Skálová Bernarda
Olivík Václav

70
70
95
70

Omezení průjezdu obcí pro kamiony nad 12 tun

J

iž v minulém čísle jsme informovali o jednáních a úředním postupu na
omezení těžké dopravy přes obce. Prvotní žádost podanou na Magistrát
města Přerova byla starosty stažena, neboť dlouhodobé průtahy a zajišťování
kladných vyjádření protáhly termín a v případě vyhovění by případné schválené opatření platilo pouze do celkové rekonstrukce silnice přes Kozlovice,
která se má realizovat v roce 2017. V současné době bylo tedy ukončeno řízení, které ztroskotalo na záporných vyjádřeních města Lipník nad Bečvou
a dopravců. Starostové však podali novou žádost, která se opírá o novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích a je zde podporováno omezení
tranzitní dopravy na silnicích III. a II. třídy. Tato novela ještě při prvotní žádosti nebyla v platnosti. Svitla tedy další naděje na omezení průjezdu kamionů nad 12t. Je nám jasné, že nákladní automobily směrem na skládku Hradčany včetně těžké zemědělské techniky budou jezdit stále, ale kamiony a soupravy z lomu by měly zákaz. Dle posledního jednání na Magistrátu města
Přerova bude nyní zveřejněn záměr a osloveni účastníci řízení k vyjádření
jako PČR, správa silnic a okolní obce. Ze zákona jsou na uveřejnění a správní
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016
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řízení velké časové lhůty a tak výsledek bychom mohli znát koncem roku.
Starostové se nevzdávají a dál bojují za zákaz průjezdu tranzitní těžké
dopravy nad 12 tun přes naše obce.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu POV čáskou
302.572,- Kč, další náklady uhradí Obec Tučín ve výši 129.685,-Kč

Termíny akcí - pozvání:
1.10. 2016
7.- 8.10.2016
15.10.2016
12.11.2016
13.11.2016
19.- 20.11.2016
25.11.2016
3.12.2016

Cyklovýlet MR Pobečví
Volby do krajského zastupitelstva
III. Tučénské vinobraní na OU
Setkání seniorů a jubilantů
Vítání občánků v Tučíně
Výstavka fotografií Fotosoutěže 2016
Kateřinské posezení se skupinou Tučéňáci
Mikulášský zájezd do vinného sklípku

Realizace v obci:

Obec Tučín byla finančně podpořena
z Olomouckého kraje v těchto projektech:
Tučínský špekáček 2016 – kraj se finančně podílel částkou 35.000,- Kč na
částečnou úhradu honorářů vystupujícím hudebním skupinám.
Nákup věcného vybavení jednotky SDH obce – kraj se finančně podílí částkou 8.000,- Kč na nákup sady zásahových hadic. Celkové náklady 18.000,- Kč.
Veřejné osvětlení stezky pro pěší a cyklisty a výměna starých svítidel VO
v obci Tučín kraj se podílí částkou 300.000,- Kč na nákup a instalaci nového
veřejného osvětlení. Celkové náklady 1,035.000,- Kč.

Obec Tučín podala žádost na výměnu starých herních prvků dětského hřiště Na Rybníčku pod názvem akce „Tučín dětem“. Na tuto akci přispěje
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016

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.
Výstavba dvou malometrážních bytových jednotek
Tato akce spočívala v rekonstrukci objektu bývalé
knihovny a obchůdku Venda v majetku obce na dva
byty. Ty jsou určeny pro zájemce z občanů a zájemců, kteří chtějí bydlet v Tučíně, ale na usedlost
RD sami nestačí, nebo pro seniory případně mladé,
do doby než si zajistí větší bydlení. Rekonstrukce
vnitřní části objektu včetně statického zajištění
a podřezání zdiva proti spodní vlhkosti bylo dokončeno, byty byly zkolaudovány a na základě výzvy
k přihlášení zájemců o pronájem za stanovených
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016
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podmínek se přihlásili dva zájemci,
kteří splnili podmínky a s nimiž byly
následně sepsány smlouvy o pronájmu
s obcí. Na podzim 2016 bude budova ještě zateplena a dokončena fasáda. Celkovou cenu přestavby objektu
na 2 bytové jednotky uhradila obec
Tučín ve výši 1,442.609,- Kč.

Investiční akce obce Tučín v roce 2016,
které se ještě připravují
Nový vrt pro zásobování vodou
šichni občané Tučína určitě vědí, že v prostoru bývalého travertinového
lomu je stávající vrt, který slouží pro zásobování vodou místního koupaliště a pro případný odběr vody na zavlažování a hašení. Vrt byl původně
vyvrtán do hloubky 22 m, ale při poruše čerpadla v roce 2001 se zhroutilo
dřevotřískové pažení a čerpadlo se podařilo spustit pouze do hloubky 9 m
pod hladinu. Z této hloubky je nyní čerpáno při napouštění koupaliště,
zavlažování a také pro případné hasící potřeby. Při čerpání dochází k nasávání drobného písečku a jílu, který vodu znehodnocuje. Stávající vrt je ve
špatném technickém stavu a částečně s omezenou funkčností bez možnosti
nápravy. Z tohoto důvodu byl proveden hydrogeologický průzkum pro vybudování hydrogeologického vrtu v k.ú. Tučín. Nový vrt je navržen do hloubky 30 m, o průměru výstroje 160 mm. Na zpracování realizačního projektu,
zajištění dokumentace a vyjádření k povolení a realizaci vrtu byla smluvně
sjednána firma UNIGEO, a.s. Ostrava za cenu 185.033,- Kč

V

Nákup kontejneru - cisterny
Obec Tučín se rozhodla zakoupit nástavbu na nosič kontejnerů, a to cisternu o objemu 1,5 m3. Cisterna bude využita na zalévání vysazených dřevin
a stromů v období sucha, zkrápění a čištění chodníků od prachu v letním
období, zásobník vody pro požární dozor v případě pálení řízených ohňů
a pro dopravu vody do odlehlých částí. Cisterna byla pořízena v ceně výrobce za 112.000,- Kč včetně DPH. Jelikož se výrobce opozdil s dodávkou, vyjednal starosta jako kompenzaci za časové prodlení dodávky dodání jednoho
plechového kontejneru na suť v ceně 24.000,- pro obec Tučín zdarma. Foto
Velkoobjemový kontejner

Sběrný dvůr
Způsob sběru biologického odpadu ze zeleně

V rámci projektu MAS Moravská Brána požádala obec Tučín o dodání velkoobjemového kontejneru, který bude umístěn ve sběrném místě ve dvoře č.p.
9 a bude sloužit na odkládání velkého domovního odpadu. Po naplnění se
vždy nechá vyvézt firmou SITA. Součástí projektu bylo dodání i kontejneru
1100 litrů na plasty, jedné nádoby 240 litrů na bio odpad a 3 uzamykatelných
nádob na kovy. Vše bude umístěno ve sběrném místě ve dvoře.
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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.
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 část po silnici III. třídy a pak teprve přejít na chodník u Janáčkového. V současné době probíhá územní a stavební řízení na povolení stavby. Po
vydání stavebního povolení bude následovat výběrové řízení na dodavatele
a požádání o dotaci. V případě dotace v roce 2017 bude realizace přesunuta.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

P

rezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky na dny 7. – 8. října 2016 rozhodnutím
prezidenta republiky publikované ve Sbírce zákonů č. 138/2016. V Olomouckém kraji budou voliči volit ve volbách do Senátu PČR ve volebním obvodu
č.61 se sídlem v Olomouci. Volby do zastupitelstev krajů jsou velmi důležité
pro všechny občany i malých obcí, neboť právě spousta financí jde přes kraje.
A také kraj má vliv na stav hlavních komunikací silnic II. a III. tříd, které vedou přes obce, na školství, kulturu, sport, památky a integrovanou dopravu.
Tedy vliv na autobusovou i vlakovou dopravu. Kraj se zabývá i sociální
a zdravotní problematikou. Je tedy důležité, aby v krajském zastupitelstvu,
které se schází 1x za 3 měsíce, byli zástupci z malých obcí. Z tohoto důvodu vypisují kandidátku také starostové obcí pod názvem Starostové ProOlomoucký kraj. Starostové kandidují společně s nezávislou neziskovou organizací ProOlomoucký kraj, aby se netříštila procenta hlasů na drobné nezávislé
kandidátky.
Na kandidátce Starostové ProOlomoucký kraj bude na 22. místě kandidovat
také starosta obce Tučín Jiří Řezníček a na 25. místě starosta obce Pavlovice
u Přerova Vlastimil Bia.
Lídrem kandidátky bude starosta obce Dolní Studénky na Jesenicku Radim
Sršeň. Mnozí občané Tučína si toto jméno můžou vybavit nebo připomenout
z roku 2010 když obec Tučín jela převzít ocenění Vícemistra Evropy v soutěži
Evropská cena obnovy vesnice do italského Sand In Taufers. Starosta Radim
Sršeň nás doprovázel společně s Lidečkem, neboť je ředitelem cestovní kanceláře Hornet tour a právě tato cestovka nám zajišťovala dopravu a celý pobyt.
Starosta Tučína Jiří Řezníček kandiduje pro podporu lídrů kandidátky Starostů ProOlomoucký kraj a případnou účast v zastupitelstvu Olomouckého
kraje, aby mohl přenášet požadavky a připomínky starostů malých obcí na
kraj a tím zajistit lepší financování obcí a hájit jejich zájmy. V žádném případě nemá žádný úmysl opustit obec Tučín a věnovat se funkcionaření v Olomouci. Volení členové zastupitelstev krajů jsou lidé, kteří se normálně věnují své práci a jen se podílí na přípravách, podnětech a hlavně schvalování programů, projektů a plánů pro celý Olomoucký kraj při jednáních zastupitelstev. Tedy tak jako členové našich obecních zastupitelstev. A i tato účast
a činnost je velmi důležitá. Pokud nebudou zástupci našich obcí v zastupitelstvu kraje, budeme vždy tím okrajem plánování rozvoje kraje. Starostové Jiří
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016

Řezníček i Vlastimil Bia si nedělají zálusk na žádnou funkci v krajské radě,
chtějí jen podpořit a prosazovat potřeby a zájmy občanů a hlavně pokračovat
v rozpracované práci starostů ve svých obcích. Nemusíte se tedy bát, pokud
budete chtít dát hlas svým starostům, oni Vám nechtějí utéct. Obce a své spoluobčany mají rádi a věnují jim spoustu času i na úkor svých vlastních rodin
a volného času.

KLUB ŽEN v TUČÍNĚ

P

řed 5 lety, ve dnech 19. - 20. března 2011, poprvé Klub žen uspořádal výstavku fotografií autora Ing. Zbyňka Měřínského z Přerova s námětem
„Město Přerov a jeho okolí“ a „Tučín a vodění medvěda v Tučíně“. Tato výstava sklidila velký úspěch a podpořila možnost uspořádat fotosoutěže pro děti,
mládež a dospělé s následnou výstavou předložených fotografií.
V následujícím roce 2012 a v roce 2015 se fotosoutěže neuskutečnily z důvodu malého počtu přihlášených.
Klub žen prozatím uskutečnil dvě fotosoutěže - v roce 2013 s námětem „Moje
obec“ a v roce 2014 s námětem „Příroda a zvířata kolem nás“. Výstavy fotografií se návštěvníkům velmi líbily, jak o tom svědčí i zápisy do návštěvní
knihy. Klub žen věří, že nejen děti, mládež i dospělí rádi fotografují, ale že
se i rádi podělí s ostatními o své zážitky a dají do fotosoutěže své fotografie.
Zachycení přírody ve všech čtyřech ročních obdobích a na různých místech
je úžasné, stejně jako různé zajímavosti a bezpočet různých akcí, pořádaných
pro děti či dospělé.
V letošním roce Klub žen vyhlašuje fotosoutěž s námětem „Moje nezapomenutelná dovolená“. Fotografujte během své dovolené vše, co se Vám líbí
a chcete se o prožité zážitky podělit i s ostatními. Ne všichni tráví dovolenou
u moře, ale i na horách, ve městech a také i doma, ve svém bydlišti.
Klub žen věří, že se fotosoutěže zúčastní co nejvíce přihlášených.

děti, mládež i dospělé
F O T O S O U T Ě Ž pro
ELNÁ DOVOLENÁ“
„MOJE NEZAPOMENUT
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Fotografujte navštívená místa, která věrně zobrazují přírodní zajímavosti,
a různé pamětihodnosti, ze kterých na Vás dýchne atmosféra dávných staletí
a zážitky, které prožíváte během dovolené, ať je prožíváte v přírodě u vody či
někde v horách anebo ve městech.
Podmínky soutěže:
Barevné i černobílé fotografie poslat nebo osobně doručit v tištěné podobě ve
formátu 13x18 cm na adresu:
Obec Tučín, Tučín 127, 751 16 nebo v digitální podobě na email: ou@tucin.cz
Fotografie označte jménem fotografa, věkem, adresou autora a názvem fotografie.
Uzávěrka soutěže je 31.10.2016
Z fotografií bude uspořádána v prostorách Obecního úřadu v Tučíně výstava
a nejlepší budou oceněny cenami.
V případě malého množství účastníků soutěže a fotografií bude soutěž zrušena

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Leden 2016
• Výroba krmítek pro zvířátka
• Krmení zvířátek ve volné přírodě
• Vycházky po okolí a čekání na sníh
• Začíná kurz plaveckého výcviku pro předškoláky, zúčastnilo se 12 dětí
Únor 2016
• Zápis dětí do mateřské školy
• Divadelní představení - pohádka
• 20.2. Dětský karneval (viz článek)

Duben 2016
• Maňáskové divadlo na OÚ Tučín – spolupráce s MŠ Želatovice		
		 (zaměření na dopravní výchovu)
• Fotografování dětí – jarní téma
• Plánujeme školu v přírodě
Květen 2016
• Kouzelnické představení u nás ve školce – dětem se moc líbilo kouzlit
		 s kouzelníkem
• Kácení máje – vystoupení na místním koupališti. Děti předvedly krásné
		 pásmo básniček, písniček, zahrály pohádku a své vystoupení zakončily
		 taneční sestavou.
• Škola v přírodě - týdenní pobyt ve Velkých Karlovicích (viz článek)
Červen 2016
• MDD – den plný her a zábavy
• Společná akce s MŠ Bezuchov – ukázka dravých ptáků od sokolníka
• Společné fotografování na konec školního roku
• Rozloučení se školáky – procházka po naučné stezce, plnění daných
		 úkolů, děti čekalo překvapení u Adélky a nakonec našly poklad na
		 „Rybníčku“
Koupily jsme dětem nanuky, vyřádily se na průlezkách a pak jsme se šli všichni nachystat na spaní ve školce. Děti si v MŠ opekly špekáčky, zazpívaly písničky, zahrály hry a nakonec nás čekala večerní jízda Tučolínem po Tučíně.
Všechny děti krásně spinkaly.
Jako každý rok jsme nechali na začátku července přistavit kontejner na sběr
papíru. Děkujeme všem, kteří nám starý papír darovali. Výtěžek z akce bude
použit pro potřeby nebo zařízení v MŠ.
Přejeme všem krásné prázdniny a v září opět na shledanou.
Eva Vysloužilová, Oldřiška Krejčířová a Iva Pospíšilová

Březen 2016
• Končí plavecký výcvik
• Divadelní představení v Želatovicích – utužujeme přátelství mezi dětmi
• velikonoční salon – Atlas – ukázka velikonočních prací a zvyků
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016
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Karneval 2016

V

měsíci únoru proběhl každoroční karneval.
Tolik příprav a volného času co organizátorky věnovaly dětskému reji
masek a už je to za námi.
V sobotu 20. února se v kulturním domě v Tučíně sešlo mnoho dětí v nejrůznějších maskách.
Pro mlsné jazýčky napekly maminky a babičky zákusky. Tatínek Jarda Štěpaník se postaral o hudební kulisu, která provázela děti celým odpolednem
až do večera.
Děti si zasoutěžily, zatančily a ve volných chvílích se doslova vydováděly na
parketu. Děti si odnesly nejen krásné výhry z dětské tomboly, ale také zážitky
z příjemně vydováděného dne.
Podle rozzářených očí dětí a spokojenosti rodičů byl karneval úspěšný a celá
akce se vydařila i díky rodičům, jimž patří poděkování za dodané cukroví,
p. Štěpaníkovi za hudbu, pí. Řezníčkové za krásné dorty, občanům, kteří přispěli dárkem či jakýmkoli příspěvkem a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravách a organizování karnevalu. Už teď se těšíme na příští rok
a KARNEVAL 2017.

Škola v přírodě 2016

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI MDŽ

T

ak jako každý rok, tak i v roce letošním jsme uspořádaly školu v přírodě.
Vždy jezdíme vlakem, protože je to pro děti velký zážitek a i letos tomu
nebylo jinak.
Po příjezdu do Velkých Karlovic nás čekalo krásné počasí, prostředí a milí
lidé.
Klademe velký důraz na pěkné prostředí, vyžití dětí a čistotu. Proto jsme si
vybraly hotel Babská ve Velkých Karlovicích.
Měli jsme k dispozici celý menší hotel, chodili jsme po procházkách, hráli
jsme si, plavali ve vnitřním bazéně a užívali si lesa.
Pan provozní, kuchař a slečna servírka moc chválili naši školku, jaké výborné
strávníky máme a jak je všech 11 dětí hodných.
Týden utekl jako voda a než jsme se nadáli, už jsme seděli opět ve vlaku,
který nás vezl k domovu.
Eva Vysloužilová, Oldřiška Krejčířová a Iva Pospíšilová
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S

měsícem březnem přišel Mezinárodní den žen, tradiční svátek žen, který se již na světě slaví 116 let. Pro někoho přežitek, pro jiného nostalgická
vzpomínka. Je již zavedenou tradicí, že svůj den si ženy z Klubu žen oslavily
na Obecním úřadě v pátek dne 4. března 2016. Pro přítomné to bylo příjemné setkání plné vzpomínek za uplynulým rokem a plánů dalších akcí pro letošní rok. Mezi ženy zavítal pan starosta obce Jiří Řezníček, od kterého každá
žena obdržela s přáním tradiční jarní květinu – primulku. Květinu si mohla
každá žena odnést a přinést si tak trochu jarní atmosféry do svého domova.
Oslava byla spojená s oslavou kulatých narozenin žen z Klubu ještě z minulého roku, čili k dobré kávě, zákusku a obloženému chlebíčku nechyběl ani přípitek bílým vínem.
V letošním roce se dožívají „kulatin“ Jarmila Floriánová, Marie Stiskálková
a Alena Vybíralová. Jubilantkám přejeme do dalších let zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016
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Celý podvečer se nesl v příjemném duchu. Během setkání následovala debata, zda Klub žen vyhlásí v letošním roce fotosoutěž. V závěru bylo dohodnuto, že ano a letošní téma fotosoutěže bude „Moje nezapomenutelná dovolená“. Klub žen pevně věří, že se z řad dětí, mládeže i dospělých zúčastní co nejvíce fotografujících, kteří se podělí o své nezapomenutelné zážitky.
MDŽ symbolizuje naši lásku, úctu a uznání vůči zástupkyním něžného pohlaví. O tom, jak významný den je to, svědčí i fakt, že v některých zemích
je tento den státním svátkem. Oslava tohoto dne není v naší zemi v posledních letech všeobecně nikterak významná, ale právě v tento den by si ženy
zasloužily poděkování za to, co pro své blízké každodenně dělají. Kvůli
uspěchanému tempu dnešní doby zapomínáme říkat lidem kolem nás, jak
důležití jsou, co pro nás znamenají a jak je milujeme. Poděkování ženám za
to, co vše pro nás dělají, je úplně normální a samozřejmé a co si budeme
povídat – na taková slova je Mezinárodní den žen jako stvořený.
Marie Staňková za Klub žen
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Seminář Osm kusů brokátu

J

iž téměř čtyři roky probíhá v naší obci pravidelné cvičení tai chi. Tučínská skupina je součástí občanského sdružení Bílý jeřáb. Za uplynulé období jsme si osvojily několik základních sestav, populární sestavu s vějířem
a velké množství jednotlivých čchi kungů, které procvičují zároveň pohyb
těla a vnitřní klid mysli, čímž současně posilují tělo a léčí nemoci. Usoudily
jsme, že je na čase naše nabyté znalosti porovnat s konkurencí. Dne 27. února
2016 jsme reprezentovaly Tučín na semináři, který pořádala naše domovská
organizace Bílý jeřáb v Olomouci. Celodenní seminář se skládal ze dvou částí,
dopoledne jsme si pod vedením lektorky Světlany prověřily své nabyté vědomosti cvičením sestav „8 forem“, čínské národní sestavy „24 forem“, sestavu
s vějířem a mnohé čchi kungy, které pěstují tzv. vitální energii. V silné konkurenci účastníků z celé Moravy jsme se nejen neztratily, ale naopak jsme se
přesvědčily, že se ostatním plně vyrovnáme. Bylo to pro nás velmi pozitivní
zjištění, neboť se jednalo o naše první porovnání znalostí mimo tučínskou
skupinu.
Odpolední část semináře vedla lektorka tai chi CHEN SHUANG, která v současné době působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a je profesionální
cvičitelkou tai chi. CHEN SHUANG nás vyučovala sestavu „Osm kusů brokátu“ (Ba Duan Jin) z dynastie SONG.
Sestava Osm kusů brokátu je klenotem čínského umění a patří k nejrozšířenějšímu druhu cvičení zdravotního čchi-kungu, které pochází z chrámové
linie taoistických mistrů a bylo odedávna cvičením pro pěstování dlouhověkosti, odstranění nemocí z těla a upevnění psychické kondice. Využívá staletých zkušeností s akupunkturními drahami, postupně a pečlivě tělo čistí od
nahromaděného napětí a uvolňuje cestu energii tak, aby se její příjem a výdej
vyrovnal. Při cvičení se volně dýchá bez regulace dechu.
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Sestava je zaměřena především na posílení všech vnitřních orgánů, protažení
páteře a posílení zad. Odstraňuje stres, únavu a napětí ze svalů. Tento vynikající komplex osmi cviků upravuje všechny funkce organismu, zvyšuje psychickou a fyzickou kondici, což má pak pozitivní dopad na zdraví i psychiku.
V průběhu semináře jsme si nejen osvojily jednotlivé prvky sestavy, ale i získaly vědomosti proč a jak který pohyb provádět.
Názvy a zdravotní účinky jednotlivých pozic:
• 1. cvik „Podepření oblohy“ - Rozproudění a harmonizace energie v celém
těle
• 2. cvik „Napínání luku“ - Aktivace srdce, plic a meridiánů na pažích
• 3. cvik „Vytláčení nebe a stláčení země“ - Regulace žaludku, sleziny, jater
a žlučníku
• 4. cvik „Ohlédnutí se vzad“ - Masáž ledvin, rotace a protažení celé páteře
• 5. cvik „Otočení hlavy a těla s hlasitým nádechem“ - Zbavení se srdce
ohně, uvolnění páteře
• 6. cvik „Dotknutí se oběma rukama chodidel“ - Masáž ledvin a dutiny
břišní, protažení páteře
• 7. cvik „Údery rozevřenou dlaní“ - Povzbuzení plic a srdce, centrální nervové soustavy a mozku
• 8. cvik „Zvedání na špičkách a pád na paty„ - Zbavení těla napětí a masáž vnitřních orgánů
Existuje mnoho variant cvičení této sestavy, všechny však mají stejný základ
a zdravotní účinky. Velmi důležitým předpokladem pro dosažení kladných
výsledků je pravidelnost cvičení a kvalita provádění jednotlivých cviků.

Beseda o čajích, koření, kořenících směsích
a mlscích

J

iž 10 let pořádá Klub žen „Besedu o čajích, koření, kořenících směsích
a mlscích“. I letos se uskutečnila v pátek 8. dubna 2016 v prostorách Obecního úřadu. Beseda se nesla nejen ve znamení svěžích čajů, ale i voňavého
koření a kořenících směsí a mlsků. Přítomné se během besedy občerstvovaly výborným čajem „Nápoj lásky“, který navodil atmosféru pohody. Tento čaj
je směsí černého čaje, květu růže, ananasu, jahody a moira puama (afrodiziakum) a jeho pití je završením krásného večera ve dvou. Svědčí o tom básnička:
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Celý džbánek, něžné lásky, šálek smíchu ze rtů krásky.
Vlahý pohled laních očí, vůně, z níž se hlava točí.
Misku rosy z rudých růží, žár touhy, jenž pálí kůži.
Tu směs má pít, když je noc mladá, srdce, které smutkem strádá.
Tento černý čaj lze připravit i jako ledový čaj. A jak lze připravit ledový čaj
– tady je návod:
1) zvolíme vhodnou čajovou směs – ovocný, bylinný černý či zelený čaj nebo
rooibos
2) připravíme 2-3x silnější nápoj a necháme ho luhovat nezbytně nutnou
dobu
3) do vhodné nádoby, nejlépe z varného skla, vsypeme ledové kostky (asi do
½)
4) čaj scedíme a osladíme
5) led v nádobě přelijeme horkým čajem – teplotní šok uchová dokonalou
chuť a vůni!
Takto připravený nápoj má optimální teplotu a chuť!
Účastnice besedy přivoněly nejen k čajům, ale i ke koření a kořenícím směsím. Těšily se, co se dozví nového o použití koření od paní Hanky Novotné
z Přerova, která besedou provázela. Chtěly by vyzkoušet i nové recepty, které během besedy zazněly.
Zde je jeden oblíbený recept:
MILOVANÝ PEKÁČEK
SUROVINY:
brambory (opláchnout, oškrábat a nakrájet na kolečka, asi 1 cm široká)
cibule (oloupat a nakrájet na silnější kolečka)
masíčko v marinádě na 10 plátků masa - lze je mít připraveno i na 3 dny
v lednici
2 polévkové lžíce ústřicové omáčky
1 polévkové lžíce sojové omáčky
2 polévkové lžíce oleje
1 vrchovatá čaj. lžička „Grilovacího koření se šalvějí“
1 čaj. lžička koření „Adamova žebra“
Tuto marinádu je možno připravit z jakéhokoliv oblíbeného koření,
sojová nebo ústřicová omáčka může být nahrazena jakoukoli jinou
tekutou marinádou – jogurtem i smetánkou nebo kečupem, obměněna
lžičkou medu, přidáním bylinek ……
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nebo bůčková roládka – pěkný bůček rozkrojit „na motýlka“(nedokrojit
a rozložit plátek naplacato) pláteček rozklepat, nakořenit (grilovací koření
nebo jiné koření Adžika či Varianta ..), položit na nakořeněné masíčko hrst
kysaného zelí a zavinout v roládu
POSTUP:
Hlubší větší špekáček nebo jakoukoli vhodnou větší zapékací misku, vymažeme sádlem nebo olejem, na dno rozložíme kolečka cibule pěkně nahusto vedle sebe. Podlijeme cibulku vodou tak, aby voda byla po horní hranu cibulky.
Na cibulku narovnáme plátky brambor nastojato a prosolíme. Na brambory
rozložíme plátky masíčka nebo roládky. Polijeme zbytkem marinády a můžeme poklást slaninou nebo kolečky cibule. Přikryjeme pekáček víkem. Nemáme-li víko, stačí alobal. Jde o to, aby se masíčko zatáhlo, produsilo a brambory
nevyschly. Pekáček vkládáme do vyhřáté trouby na 250 C, horní i spodní
výkon. Ponecháme zatáhnout asi 30 minut, pak teprve odklopíme víko, masíčko obrátíme, podle možnosti podlijeme horkou vodou nebo vývarem a necháme dopéci asi 20 minut. Můžeme snížit výkon trouby na 220 C.
Tento způsob přípravy lze jakkoli obměňovat – masíčko zaměnit za zeleninu (lilek, cuketa, fazolové lusky, chřest, pórek – nešetřit česnekem...), marinádu připravit
ze zakysané smetany a bylinek,
pokrýt sýrem a zapéci kratší
dobu.
Dobrou chuť!
Na závěr besedy přichystala paní
Hanka Novotná pro malé i velké
mlsouny spoustu mlsků. Tak například žvýkací bonbonky s pikantním zázvorem a s chladivou
mátovou chutí, nejen pro chvíle
chladu a období chřipek a nachlazení. Pro čoko i kafomilné
mlsouny kávová zrna v hořké čokoládě a semínka slunečnice
v karobu (karob má schopnost
snižovat hladinu cukru i cholesterolu). I když je beseda pořádána nejen pro členky Klubu
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žen, ale i pro veřejnost, přesto není o ni takový zájem a zúčastňuje se jí méně
zájemců. To ale neodrazuje od pořádání další besedy v příštím roce, jelikož
jsou předváděny i novinky a nové možnosti využití čajů, koření a kořenících
směsí a po skončení besedy lze nakoupit z předváděných produktů. Vždyť
použití bylinek a koření v dnešní kuchyni je součástí kultur od pradávna.
A co příště?
Tak příště se těšíme na větší počet zájemců o tuto akci.
Marie Staňková za Klub žen

Radslavská přilba 2016

V

sobotu 2. a neděli 3. dubna se konal 15. ročník soutěže hasičské všestrannosti Radslavská přilba. Akce se zúčastnilo 19. družstev, včetně dvou
ze Slovenska, dvou z Polska a hlavně my z Tučína. Letos jsme se akce účastnili
v sestavě Petr Štěpaník, Jiří Sehnalík st., Jiří Sehnalík ml., Radim Šulák, Ondra
Prudil a Honza Simon.
Soutěž byla odstartována v sobotu kolem 15. hodiny třemi odpoledními disciplínami. Zkušební testy z hasičské teorie a pro strojníky test z pravidel silničního provozu. Oblékání, kdy na povel “hoří“ hasiči museli doslova vyskočit z postele a vystrojit se do plné výzbroje a ještě štafeta, při níž každý musel splnit svůj úkol. Stejnou částí v této disciplíně bylo pro všechny z družstva přeskočit bariéru, proběhnout pneumatikami a překonat překážku přeskoč-podlez-přelez. Dále se družstvo rozdělilo na dvě části s tím, že jedna
startovala skluzem po tyči a končila pod ním a druhá startovala pod ním
a končila šplhem po provazovém žebříku. Všichni tři z obou částí družstva si
dělili úkoly bouchání kladivem v hammerboxu, přenesení dvou 25 litrových
kanystrů určenou trasou a smotání 20 m hadice B75.
Po těchto disciplínách jsme vyčkávali na setmění, ať můžeme vyrazit na noční část. Ta se skládala z dalších 14. disciplín.
Soutěžilo se v požárním útoku do kopce z podzemního vodního zdroje,
v čerpání vody pomocí stojatého ejektoru, v průchodu členitou budovou
s překážkami s dvěma hadicemi B75 a v následném vytvoření útočného
vedení, pak v přespolním běhu s přenosem potřebného vybavení bez pomocí
automobilu. Plnili jsme úkol překonání vodorovného traverzu, slanění, uzlování. Dále jsme překonávali lanovku přes vodní tok, vodorovný lanový žebřík, lávku, průlez rourou a pneumatiky. Jinde jsme zase simulovali reálný
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zásah při požáru nízké budovy, potom bojové rozvinutí se ztíženými podmínkami. Nevyhnuli jsme se ani disciplíně zaměřené na zdravotní přípravu, plavbě po rybníku, útoku do kopce s překážkou a uhašení požáru pomocí
džberovky, rozvinutí útočného vedení od nadzemního hydrantu, či záchraně
osoby v těžko přístupném terénu. Letos nově si pro nás připravili disciplínu
kolegové z Polska. Ta sice nesouvisela s hasičinou, ale zocelovala soustředění a trpělivost.
Některé disciplíny byly pro nás nové, nový byl i tým. Konečně se nám podařilo, ač na poslední chvíli, sestavit tým pouze z tučíňáků. Snad kvůli tomu nás
po celou dobu držela dobrá nálada. Po dlouhé době jsme se zase umístili
na velice pěkném 5. místě v celkovém pořadí.
Když se ohlédneme do minulosti s účastí na Radslavské přilbě, začali jsme
před 8 lety v roce 2009. Od té doby jsme se postupně umisťovali na těchto pozicích: 12., 4., 3., 6., 9., 11., 23. a letos 5. Děkujeme všem, kdo jste nás při soutěži podpořili, a doufáme, že nám budete držet palce v dalších ročnících…
Co je pohoda a dobrá nálada? Odpověď: koupání, slunění, poležení
v trávě, projížďka na ponících, opékání špekáčků, dobrá muzika, country
tance a výborné občerstvení z udírny a grilu, country bál = Tučínský špekáček 2016
Že je toho dost na dobrou náladu? Ano, ale to vše bylo k mání v sobotu
7.5.2016 v areálu koupaliště v Tučíně na 13. ročníku Festivalu trampských,
folkových, country a bluegrassových písní. A jak se to říká v reklamách? Je to
neuvěřitelné, ale to vše za úžasnou cenu 90,- Kč a děti do 17 let zdarma. Na
Facebooku se sice objevily lítostivé výčitky, že kdyby to bylo za 50,-Kč tak by
určitě šli, ale v dnešní době vystoupení 6 hudebních skupin + 7. skupina pro
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country bál až do noci, k tomu zdarma pro děti jízda na poníkovi a špekáček
na opečení je možné jen díky sponzorům. Ten, kdo to napsal, by měl občas
vyrazit na akce a ne sedět za pecí, aby pochopil, že už doba opravdu pokročila a ani rohlík nestojí 0,30 haléřů. Do Tučína se sjeli příznivci ze všech koutů
České republiky včetně zahraničního Slovenska. Těm nebylo líto vytáhnout
z kasičky ještě ne malý peníz na dopravu. Jako první dorazili do Tučína kamarádi z Hroznové Lhoty u Hodonína a jako první návštěvníci obdrželi dvě
volné vstupenky v ceně 360,- Kč na podobnou akci Olšovecký Rybníček.
Tučínský špekáček zahájila hymnou místní skupina Tučéňáci. A jak se v textu hymny zpívá „Sluníčko nám občas přeje…“ se splnilo na 100 %. Právě sluníčko bylo hlavní podporou letošního ročníku, a to nechci urazit Olomoucký
kraj, obec Tučín ani pivovar Zubr, kteří se také na akci podíleli. Návštěvníci
se mohli posadit do stínku párty stanů, borovic, třešní nebo si udělali pohodlí
na travnaté ploše a v pohodě poslouchali další účinkující jako Blue Exit z Dolan, Pouta z Pardubic, B.P.T. ze Zlína, eMBéčka z Lipníku nad Bečvou nebo
Špunty z Přerova. A pokud se zrovna nehrálo a nezpívalo, tak jen proto, že se
střídaly skupiny, ale zase se bylo na co dívat, neboť přestávky vyplnila ukázkami country tanců taneční skupina Colorédo z Přerova. Účastníci tajili dech
a obrovským aplausem ocenili i ukázky westernových dovedností ovládání
lasa a práce s bičem v podání Western clubu Black &Brown. S údivem dostali
přihlížející respekt z křehké dívenky, která bič ovládala tak bravurně, že jednomu kuřákovi uhasila cigaretu bez poškození i bez újmy na zdraví. Komu
z toho všeho vyhládlo tak mohl vyzkoušet masité produkty z grilu či udírny
Nadšenců, anebo si prostě jen opekl špekáček na ohni, který hořel po celou
dobu festivalu. Děti si našly zábavu v jízdě na poníkovi, kterého prováděla
Tereza z clubu Brooming ranch Tučín, nebo se brouzdaly a cachtaly ve 21°C
teplé přírodní vodě místního koupaliště. Druhá část festivalu country bál se
skupinou Gympleři ze Vsetína byla zahájena skvělou moderátorkou Blankou Tornádo, která prováděla celé dopoledne návštěvníky připraveným programem. I v letošním roce byly vyhlašovány ceny pro nejlepší, nejvytrvalejší
a nejsympatičtější taneční páry. Po západu slunce se ochladilo, ale teplotu
alespoň v párty stanu vyrovnaly tepelné plynové ohřívače, které pořadatelé
spustili, aby chlad návštěvníky nevyhnal. Ti, co se zahřívali tancem, to ani nepotřebovali, těm co se zahřívali vnitřně u baru, to ani nepřišlo, že se ochladilo, a tak nálada neklesla ani po ukončení country bálu a pokračujícím „sejšnu“ přítomných muzikantů pod párty stanem. Prostě byla pohoda, dobrá nálada a co nejvíce potěší organizátory – spokojenost těch co přišli i za cenu
90,- Kč.
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Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě areálu i samotném organizování Tučínského špekáčku včetně obsluhy u baru i v masné části grilu
a udírny, tak také seniorům za organizaci parkování, pomocníkům na úklid,
ale hlavně všem návštěvníkům, kteří přišli, protože bez nich by to byla jen
marná práce a spousta vynaloženého úsilí pořadatelů a účinkujících. Všem
tedy velké poděkování a jak děkují a hodnotí trampové „ Umíííííííí“.
Jiří Řezníček
Hlavní organizátor akce

Požární soutěž „O pohár starosty obce Tučín“

S

obotní slunečné dopoledne 18.6.2016 patřilo netradiční hasičské soutěži
„O pohár starosty Obce Tučín“. Zúčastnila se soutěžní družstva z okolních
vesnic. SDH Radslavice, Pavlovice, Šišma a Hradčany.
Se soutěží to bylo jako loňský rok, netradiční disciplína a požární útok. Netradiční disciplína byla dvou kolová z důvodu chybné časomíry v prvním
kole. První kolo tedy můžeme chápat jako jakýsi trénink. Požární útok byl
taktéž dvoukolový, avšak počítala se obě kola. Vítězem se pak stal ten, kdo
měl nejnižší číslo v součtu pořadí všech tří kol.
Netradiční disciplína zaměstnala všech 7 soutěžících v každém družstvu.
Na zaznění výstřelu ze startovní
pistole vyběhli první dva soutěžící k vozidlu s opačným smyslem řízení. Slalomem se pak
dopravili k místu, kde pomocí úderů kladiva přemístili závaží v kolejnici. Stejným způsobem se s vozidlem vraceli na
startovní čáru, kde předali štafetu zbylým soutěžícím z družstva. Ti vyběhli k vodní ploše
s tím, že se část přepravila plavidlem na protější břeh a část
jim na onen břeh, po souši přenesla figurínu na nosítkách. Ji
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pak museli na loďce dopravit na břeh, odkud vyjeli, opatrně vrátit na původní místo a doběhnout na startovní čáru.
Požární útok byl proveden běžně podle pravidel požárního sportu na dvě hadice B.
Protože po sečtení výsledků mělo družstvo z Šišmy a domácí družstvo stejný
počet bodů, velitelé se dohodli na rozstřelu, který rozhodne. Jednalo se o rychlost v pití piva třech závodníků. Bojovalo se o umístění na prvním a druhém místě v celkovém pořadí. Do poslední chvíle byl rozstřel napínavý, ale
nakonec bylo rychlejší domácí družstvo. SDH Šišma se tak umístila na druhém místě.
Bohužel se ze soutěže nedochovaly bližší informace o výsledných časech
a pořadí. Ze soutěže si ovšem můžete prohlédnout fotografie na stránce
http://sdhtucin.rajce.idnes.cz.
Děkuji všem divákům, kteří přišli podpořit soutěžní družstva, nebo třeba jen
ochutnat něco z našeho nápojového či jídelního lístku. Dále velký dík patří
všem soutěžním družstvům, rádi přijedeme i k vám na pořádanou soutěž, organizátorům za báječné zázemí a v neposlední řadě panu starostovi obce za
umožnění této akce a za ceny pro vítěze.
Jiří Sehnalík
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Hry bez hranic Mikroregionu Pobečví

O

bec Výkleky, ve spolupráci s SDH Výkleky a mikroregionem Pobečví
uspořádala v sobotu dne 25. června 2016 již 10. ročník soutěže „HRY
BEZ HRANIC“ s podtitulem „VÝKLEKY TO ZVLÁDNOU SAMI“. Tyto tradiční hry jsou hlavně o vzájemném poznávání a spolupráci celého mikroregionu, který tvoří dvanáct obcí – Buk, Grymov, Lazníčky, Lazníky, Prosenice,
Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Tučín, Výkleky a Zábeštní Lhota.
Soutěžního klání se zúčastnilo 11 družstev.
Obec Tučín reprezentovali Jiří Řezníček, Zdeněk Novák, Marie Staňková,
Jana Šuláková, Zuzka Nováková, Jiří Sehnalík a Marie Breczková. Družstvo
Tučína pod vedením Zdeňka Nováka šlo do soutěže s bojovým pokřikem:
„Tučín válí, Tučín jede, ve Výklekách vyhrajeme. A když se nepovede, soupeřovi popřejeme“.
Po slavnostním zahájení her v 10 hodin proběhlo vystoupení dětí z mateřské školy Výkleky, které se všem přítomným velmi líbilo a za něž byly děti
ohodnoceny velkým potleskem. Pořadatelé připravili 10 soutěžních disciplín.
Poprvé po čtyřech letech neproběhla soutěž ve vaření polévek (moravská
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kyselice, sekyrková, čočková) či guláše. Soutěžící se střídali v jednotlivých
disciplínách, u nichž byl u všech stanoven časový limit. Soutěžilo se v těchto
disciplínách:
- práce v lomu – sběr kamenů do kbelíku a jejich přenesení do koleček se
zavázanýma očima, převoz kamenů v kolečkách slalomem
- házení granátu na cíl (do bedýnky)
- už zase skáču přes Kyjanku - dvojice obutá v ploutvích a s potápěčskými
brýlemi na očích přenášela vodu lžičkou do skleničky z jednoho do druhého
stanoviště
- chytání rybiček – 3 soutěžící z družstva se snažili v časovém limitu chytit
na háček co nejvíce rybiček
- obratná stonožka – každý z 5 členného družstva si navlékl plavací kolo, chycením za pas vytvořili 1stonožku, která na čas běžela trasu přes překážky
- vědomostní soutěž - co víš o Výklekách
- clonový odstřel - střelba pistolí na terč
- nebezpečný brod – běh na dřevěných chůdách
Divácky nejatraktivnější disciplínou byl „hasičský trojboj“, který současně
prověřil fyzickou zdatnost jednotlivých družstev. Za družstvo Tučín soutě-

žili Jiří Řezníček, Zdeněk Novák a Jiří Sehnalík. S vervou, s jakou šli zdolat
tuto disciplínu, dosáhli nejlepšího času. Po skončení soutěží, v době čekání
na výsledky, byla předvedena ukázka požárního útoku nejmladších hasičů
z Výklek, za niž byli přítomnými diváky odměněni obrovským potleskem.
Celým dnem doprovázela reprodukovaná hudba. K jídlu a pití bylo připraveno maso z udírny, řízky, hranolky a makrely. Ze soutěžního klání si první
místo odnesla obec Sušice a družstvo Tučína se umístilo v první polovině na
pátém místě. Je to velký úspěch, jelikož družstvo Tučína patřilo mezi věkově nejstarší účastníky. Vzhledem k hezkému počasí se akce velmi vydařila
a všichni odcházeli s menšími či většími zážitky z prožitého dne. Hry úspěšně
proběhly a poděkování patří nejen organizátorům her, ale i soutěžnímu družstvu za krásné umístění a reprezentaci obce.
Za kulturní a sportovní komisi
Marie Staňková

TURNAJ V NOHEJBALE – TUČÍN 2016

V

sobotu 18.6. se uskutečnil nohejbalový turnaj trojic na místním pískovém hřišti v Tučíně.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Zde mužstva odehrála utkání systémem každý s každým, a po zhruba čtyřhodinové bitvě se mužstva umístila následovně.
1. Holešov
2. JBT (Bubeník, Zmeškal, Mika)
3. Trotl tým (Želatovice)
4. Jolanda tým (Želatovice)
5. Bobři (Přerov)
6. SK Tučín (Novák, Běhal V., Brhel)
7. Burney tým (Přerov)
Turnaj se hrál za krásného počasí, čímž bych chtěl všem hráčům poděkovat za výdrž a předvedené sportovní výkony. Hráči se měli možnost osvěžit
v místním koupališti a při konečném vyhlášení turnaje byli odměněni hodnotnými cenami. Poděkování také patří Obci Tučín, Mirce Novákové, Janě
Šulákové a Pivovaru Přerov za sponzorství turnaje. Mrzí snad jen malá účast
z řad Tučína, především pak mládeže. Pro všeobecnou spokojenost a na přání
hráčů bude další turnaj uspořádán v sobotu 13.8.2016 od 10. hodin.
Novák Zdeněk
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Ceny s příslibem dotace z MMR ČR:

Soutěž Vesnice roku 2016
v Olomouckém kraji

V

e dnech 8. – 10. června a 14. – 16. června 2016
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 měla k dispozici
120 minut pro prezentaci okruhů uvedených v podmínkách soutěže.
Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo ve čtvrtek16. června
2016 v budově obecního úřadu obce Nová Hradečná.
Mimořádné ocenění komise:
Za vytváření společenských míst pro setkávání občanů
Za podporu sportovního ducha obce
Za inovativní přístup ke vzdělávání a výchově mladé generace
Za dynamický investiční rozvoj obce
Osobnost Programu obnovy venkova
		
Za originální hanáckou prezentaci společenského života
Za vytváření podmínek pro spolkový a společenský život

Obec Babice
Obec Buk
Obec Hrabová
Obec Luká
Tomáš Pavelka
(z obce Mořice)
Obec Náklo
Obec Žákovice

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů
a památek místního významu – Obec Dlouhá Loučka
Kategorie C - nové venkovské stavby – Obec Jezernice
Ceny se speciální finančním oceněním Olomouckého kraje ve výši 50 tis. Kč:
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec Rapotín
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život
a občanskou společnost v obcích

Obec Vrbátky

Ocenění za vytváření harmonické atmosféry
v obci pro všechny generace

Obec Radvanice

Ocenění za prezentaci obce prostřednictvím
tradičních venkovských řemesel

Obec Čelechovice na Hané
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 35/2016

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Městys Dub nad Moravou
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Obec Bělá
pod Pradědem
Bílá stuha za činnost mládeže – Obec Troubky
Modrá stuha za společenský život – Obec Skalka
Ceny s finančním oceněním Olomouckého kraje ve výši 100 tis. Kč:
III. místo – Obec Majetín
II. místo – Obec Paseka
I. místo a Zlatá stuha za vítězství v krajském kole – Obec Hněvotín
Vítěz krajského kola je oprávněn užívat titul „Vesnice Olomouckého
kraje roku 2016“ a tato obec bude oceněna také příslibem dotace
z MMR ČR.

Hodnotitelská komise uděluje Zlatou stuhu obci Hněvotín za:
Æ Za úspěšné naplňování komplexní strategie obce
Æ Za srdečnost a zapojení všech občanů do dění v obci
Æ Za harmonické zapojení všech generací a nových obyvatel do života obce
Æ Za aktivní činnost a zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit
Æ Za podporu zdravého životního stylu
Æ Za vytváření podmínek pro aktivní využití volného času
Æ Za využívání dotačních finančních prostředků k rozvoji obce
Æ Za vytváření podmínek pro výstavbu nových rodinných domů

Evropský fotbalový titul pro starosty ze Slovenska!

Tak jako každá kniha má svůj spořádaný konec, tak
i příběh 3. Mistrovství Evropy starostů ve fotbale
doznal úspěšného završení poslední kapitolou v podobě finále a závěrečného galavečera. Jak již bylo
dříve proklamováno napříč celou Českou republikou, ve dnech od 16. do 21. května 2016 se uskutečnilo v Uherském Hradišti 3. Mistrovství Evropy
starostů ve fotbale. Deset různých národností, na 250 účastníků turnaje, 245
vstřelených gólů, stovky diváků, ale hlavně příjemné prostředí, výtečná organizace a nezapomenutelný zážitek. Již samotné slavnostní zahájení celého
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turnaje na Městském stadionu Miroslava Valenty napovědělo, že slovácká
metropole připravila pro své návštěvníky krom sportovních zážitků i bohaté
předvedení své tolik opěvované a chvalně proslulé kultury. Každopádně nikdo ze zúčastněných nechtěl být nic dlužen té sportovní stránce a do fotbalového zápolení se pustili všichni s velkou vervou. Ukrajina, Chorvatsko, Jižní
Tyrolsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Slovinsko, ale i oba
české týmy si dělaly naděje a kladly cíle, dojít v turnaji co nejdále. Zatím co
českému A týmu se tato vize přeměnila ve skutečnost, B tým byť se neprobojoval do závěrečných bojů o finále, podal velmi sympatický výkon, který
korunoval krásným 9. místem při dvou porážkách a čtyřech vítězstvích. Na
A tým České republiky bylo kladeno těžké břímě. Obhájit titul, kterého se
dosáhlo před 4 lety v polském městě Tychy. Možná i to zapříčinilo, že v boji
o finále lehce zapracovala psychika a český tým svým kolegům z Itálie podlehl v semifinálovém boji v poměru 2:4. Nicméně úsměv na tvář vrátilo českým
borcům vítězství nad týmem z Ukrajiny v boji o 3. místo. Výrazným gólovým
rozdílem (7:1) potvrdili Češi, že i nadále patří mezi evropskou fotbalovou
špičku. Zaslouženými králi fotbalové starostovské Evropy se stalo družstvo ze
Slovenska, které porazilo ve finálovém boji Itálii rozdílem 3 branek bez inkasování. Nutno podotknout, že veškerá dění na hřištích probíhala v rámci fair
play a byly k vidění spousty fotbalového umu a krásy, ze kterých vzešla individuální ocenění. Nejstarším hráčem celého mistrovství se stal Rakušan Moser Gebhard, kterému v době konání šampionátu bylo 67 let. Nejkrásnějším
gólem byl oceněn italský ostrostřelec Roberto Padrin, jemuž se podařilo trefit
nádhernou přímou střelou do šibenice, a to bohužel v semifinále proti České
republice. Ukrajina si odvezla individuální ocenění za nejlepšího brankáře,
kdy trofej přebral Volodymyr Shmatko a kanonýrem mistrovství se stal slovenský shooter Dušan Tomaško, jenž nasázel svým soupeřům 12 gólů. Nejlepším hráčem celého turnaje byl jednohlasně a po zásluze zvolen hráč české
fotbalové reprezentace, starosta obce Slavkov a hlavní pořadatel, tudíž nejdůležitější muž celého evropského klání - Mgr. Libor Švardala. Jemu patří obrovské poděkování, neboť právě on byl strůjcem nevídaných zážitků a na jeho
bedrech spočívala veškerá organizace celého šampionátu. Další poděkování
míří Fotbalové asociaci České republiky, všem institucím a představitelům
v Uherském Hradišti, do krajů, které tuto akci podpořily, ostatním partnerům, sponzorům, divákům a v neposlední řadě i celému realizačnímu týmu,
který se po celý týden o nás všechny blahobytně staral.
Aby se nezdálo, že jen sportem byl člověk během šampionátu živ, měly jednotlivé reprezentace možnost poznat krásy Velehradu, Modré a samotných
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zákoutí Uherského Hradiště. Důležitým sdělením je i fakt, že to byla velká
společenská událost a přítomní starostové měli možnost na jednotlivých setkáních probrat své pracovní problémy ve svých obcích, projekty spolupráce
a srovnat možnosti financování u nás i v zahraničí. Všechna tato oficiální
setkání i ta přátelská u skleničky měla velký význam společenský, pracovní
i relaxační pro všechny zúčastněné. Během závěrečného slavnostního večera
EURO MAYORS 2016 předali zástupci Fotbalové reprezentace starostů obcí
a měst České republiky finanční dar ve výši 20.000,- Kč na znovu se rodící projekt Cafe 21. Jedná se o komunitní místo setkávání „hendikepovaných s naším světem“ a také místo, kde se klienti Sociálně terapeutické dílny Sociálních
služeb Uherské Hradiště budou moci realizovat v pracovních činnostech.
Inu zdá se, že kniha s názvem EURO MAYORS 2016 byla dopsána a může tak
být odložena do archívu k zaslouženému zrání. Zážitky a chvíle prožité během fotbalového mistrovství budou účastníky tisíce krát zhodnoceny.
Mějme radost z maličkosti, darujme odzbrojující úsměv všem našim protivníkům, ale hlavně naučme se prohrávat, protože poté dokážeme přijímat
a vážit si vítězství.
Přejeme Vám všem, za Českou fotbalovou reprezentaci starostů, aby Váš život
byl jedna velká výhra, okořeněná množstvím pěkných českých uliček (zážitků), se spoustou vstřelených branek do sítě svých soupeřů a k tomu všemu nejen desítku spolehlivých spoluhráčů (přátel). Děkujeme, že jste s námi!
Olomoucký kraj reprezentovali starosta Obce Tučín Jiří Řezníček na postu
brankáře a místostarosta Obce Horní Újezd Tomáš Koryčánek na postu
obránce.
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Kácení máje v Tučíně

S

luncem zalité sobotní odpoledne - takové počasí letos provázelo tučínské Kácení máje. Ve vzduchu však nevonělo jen přicházející léto, ale také
klobásky, žebírka či bůček z udírny. Program byl pestrý a podíleli se na něm
účastníci všech věkových kategorií. Odpoledne zahájila, jak je již zvykem, tučínská mateřská školka se svým pásmem básniček, písniček a pohádek. I ti
nejmenší školáčci překonali svůj strach a přednesli básničku či písničku, kterou se poctivě naučili. Následovalo hudební vystoupení dvou malých slečen
– Adélky a Lucky. Děvčata předvedla hru na flétnu, kytaru a klávesy. Druhá
část programu pak patřila tanečním vystoupením. Nejprve zatančily svůj klip
dospívající tučínské slečny. V závěru programu se představila místní Sešlost
obecních Nadšenců, která si tentokrát připravila muzikál Pomáda. Přípravou
muzikálu žili Nadšenci celé 2 měsíce! Je to tak, zkoušení muzikálu nepodcenili
a začali již v březnu. Dobře udělali, protože to nebyla vůbec legrace! Přesvědčit tanečníky ze svých řad, vymyslet choreografii, sestříhat hudbu, sehnat rekvizity a hlavně trpělivě zkoušet a vydržet nápor nervozity blížící se premiéry…Nic jednoduchého! Ač některé zkoušky provázely neshody, euforie po
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vydařeném vystoupení vše
smazala. A největší odměnou
byl samozřejmě aplaus a pozitivní ohlasy publika. Večerem jsme se k ránu protančili
se skvělou skupinou Jen Tak 2.
Ač je tato akce podporována
malou návštěvností místních
obyvatel, ceníme si podpory
každého z nich, jakožto i podpory všech našich přátel z okolí. Lidičky, nás baví se bavit, ale chceme především vám zpříjemnit šeď vašich dnů, vyloudit u vás úsměv na tváři a vyplavit
z vašeho těla příval těch pozitivních endorfinů!
Petra Nováková

Dětský den 2016

L

etošní dětský den dostal název Vodní svět. Soutěže pro děti byly odstartovány 4. června Na rybníčku ve 14 hodin. Startem prošlo asi 90 dětí, které
na trase prolézaly tunelem, projely se na člunu, hledaly, co do vody nepatří,
stříkaly na chobotnici, skákaly v žabím pytli, skládaly rybí puzzle, zachraňovaly želvičky, zkusily si čapí chůzi, lovily míčky pro tuleně, chytaly rybičky. Za
splnění úkolů byly po zásluze odměněny už na trase, ale také v cíli. Dostaly
sladké odměny, drobnosti, párek, pití, peněženku, nafukovací balon a perníkovou medaili. Počasí nám přálo a kromě soutěží na děti čekal i skákací hrad,
vláček Tučolíno a hasičská pěna. Všechny také potěšilo vystoupení tanečnic
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Památková lípa v Tučíně padla k zemi.

V

ze ZŠ Želatovice a ukázka zásahu SDH Radslavice. Občerstvení nám zajištoval SDH Tučín. Všem sponzorům děkujeme za dary-obci Tučín, SDH Tučín
a rodičům, kteří se na přípravě a pořádání podíleli. Poděkování také patří
děvčatům za pomoc na stanovištích, maminkám za přípravy soutěží, odměn,
napečení a nazdobení perníčků. Věříme, že všichni byli spokojeni a těšíme se
na setkání příští rok.
Mgr. M. Rychlíková
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e středu 13. července 2016 se v nočních hodinách prohnala nad Tučínem bouřka s vydatnými dešti. Časně ráno ve 3:30 vzbudil starostu obce
telefon od občana Tučína pana Jana Jemelky s oznámením o pádu památné lípy. Starosta obce osobně ihned došel na místo a provedl ohledání, zda-li
není pod stromem nikdo zavalený. Po zjištění stavu, nafocení a informacích
obyvatel sousedních domů, bylo zjištěno, že tzv. Janáčkova lípa se vyvrátila
ve 3:15 a svou rozsáhlou korunu položila přes silnici, chodník na protilehlý
park těsně vedle místa s lavičkou a odpadkovým košem. Nebylo poškozeno
ani veřejné osvětlení. Pádu lípy podlehla pouze jabloň, která neměla žádnou
šanci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o lípu zapsanou dle zákona o ochraně přírody a krajiny jako Památný strom bylo nutné počkat na posouzení a
souhlas s odklizením odboru životního prostředí. To se povedlo starostovi
ráno a ihned bylo vše nahlášeno na hasičský záchranný sbor. Operační středisko HZS OLK vyslalo na odstraňování následků a uvolnění komunikace
profesionální jednotku z Přerova a jednotku SDH Tučín. Za účasti přihlížejících občanů Tučína, kteří se přišli podívat, byla lípa hasiči pořezaná a větve
byly ihned štěpkovány pracovníkem obce. Ponechané torzo kmenu odstranil
z komunikace na požádání starosty místní zemědělec pan Zdráhal Leoš svým
manipulačním strojem. Nyní bude lípu připomínat jen torzo kmene a vzpomínky občanů a návštěvníků Tučína. A co říct na připomenutí?
Druh stromu:		
Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.)
Lípa rostla na veřejném prostranství obce Tučín v patě travnatého svahu u silnice procházející středem obce. Travnatou plochou byla oddělena od zástavby
rodinného domu, dříve sloužící jako zemědělská usedlost. Z druhé strany
ji odděloval kamenný travertinový rigol od silnice. Koruna stromu dnes již
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dosahovala téměř výšky budovy staré školy, která stojí přímo naproti lípy.
Škola a lípa vlastně tvořily pomyslný střed obce Tučín. V roce 1995 byla vyhlášena orgánem ochrany přírody za Památný strom
Popis stromu:
Stáří: cca 220 let, Výška stromu: cca 20 m, Obvod ve výšce 130 cm: 450 cm
Strom byl krajinnou dominantou a esteticky hodnotným stromem. Při úpravách krajnice silnice v 90. letech došlo k poměrně rozsáhlému poškození kořenového systému lípy, následkem čehož pronikla do části kořenů infekce.
Část koruny rozklenutá nad silnicí silně proschla, horní třetina koruny proschla mírně, stav zbývající části koruny byl dobrý. Kmen lípy byl uvnitř dutý.
Spodní část stromu byla napadena rakovinou a kořenovou hnilobou. Nad patou stromu byla patrná malá dutina, ve výšce cca 3,5 m bylo asi 5 malých dutinek, včetně dutiny v místě větvení koruny. „Janáčkova lípa“ tak se jí říkalo
již spoustu let, snad proto, že se nachází před domem, kde byla dřív zemědělská usedlost pana Janáčka. Lípa byla stará přibližně 220 let a po celý svůj život
odolávala nástrahám a událostem včetně klukovských pokusů. To, že přečkala války, nemá snad ani vzhledem k jejímu věku význam zmiňovat, ale v roce
1959 se musela zdatně a houževnatě bránit, aby vydržela velký požár přilehlé
zemědělské usedlosti, kdy ze střechy nezbylo nic. Mohutná Lípa však vydržela a její dutina vždy lákala zvláště kluky k nahlédnutí do jejich útrob. Dutinou
se podařilo těm odvážnějším při šikovnosti a štíhlosti dětských těl prolézt
až do koruny. Bylo to tajemné a dobrodružné a nikdo si neuvědomoval, že
to stromu neprospívá. Zkoušky odvahy tak pokračovaly až do doby, kdy se
otvory vlivem růstu zmenšovaly a těla nabírala také na objemu, i když jen
nepatrně.
Pohled do ulice je smutný a prázdný a pro místní je hned při prvním pohledu
zřejmé, že zde něco chybí. Lípa padla k zemi a kronikářka obce paní Slaměníková může udělat tečku za jejím osudem. Buďme rádi, že při pádu se nikomu
nic nestalo a nevznikly žádné škody na majetku. Škoda je pouze té naší lípy,
ale zůstane v našich vzpomínkách.
Řezníček Jiří
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Táboření dětí na koupališti v Tučíně

V

zpomínáte si ještě na vůni ohně okořeněnou vůní opékajících se špekáčků a brambor v popelu? Krásu vycházejícího slunce a hvězdné noční
oblohy? A taky na ty otravné komáry a zatuchlé stany? To všechno neodmyslitelně patří ke stanování. Ale které z dnešních dětí může říct, že už něco podobného zažil? Stan přece nemá elektřinu ani wifi!!!
Stanování na koupališti v Tučíně je již letitou tradicí a cílem je ukázat dětem
svět z jiné perspektivy. Ukázat jim kouzlo přírody. To, jak vypadalo dětství
našich prarodičů a rodičů – bez mobilů, tabletů a podobných vymožeností.
Noc pod hvězdami 2016 se nesla v kovbojském duchu. Nejprve se děti učily
kovbojským dovednostem – jak správně uvázat koně, jak střílet ze zbraně, jak
trefit cíl. Následně se kovbojové vydali bojovat s mnichy, kteří skrývali zprávu
se sdělením polohy zlatonosného potoka. Zprávu sice děti získaly, ale radost
z úspěchu jim nevydržela dlouho, protože zjistily, že zpráva je zašifrovaná.
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Aby si ji kovbojové mohli přečíst, museli rozluštit tajné písmo. Pak zkoušeli
ulovit pár zvířat, která si v podobě špekáčků upekli na ohni. U ohně si zazpívali pár písniček a na tábor se pomalu
snášela tma. Mladí instruktoři již mezitím dětem nachystali stezku odvahy.
A že těch odvážlivců bylo! Většina dětí
zvládla projít stezku sama. Ty méně odvážné doprovodili vedoucí. To už se přiblížila pozdní hodina a byl čas jít spát.
Nedělní ráno začalo nezvykle brzy. Již
o půl šesté se začaly ze stanů ozývat
první hlásky. Tak tedy šupky dupky na
nožky a vstříc novému dni. Po snídani
si děti zahrály na pošťáky a pak už se
vydaly na cestu s úkoly za pokladem zlatonosné říčky. Zapotily se u otázek i tesání sochy, také prolézt pavučinou si
vyžádalo určitou šikovnost. Nakonec
však dorazily zdárně do cíle, kde se ve
vodě blyštily zlaté kameny.
Nocování pod hvězdami se letos zúčastnilo 23 dětí v rozmezí 3-12 let. Kdo
kdy pro děti něco pořádal, ví, že zabavit ten pytel blech není snadné. Nestačí
jen odhodlání, je také potřeba spousta trpělivosti a silné hlasivky. Ale nestačí
jen vymyslet program. Je potřeba zajistit zázemí tábora – sehnat a postavit
stany, nachystat táborák, nakoupit a připravit jídlo, uspat děti, rozesmát je,
když jim je smutno a mnoho dalšího. To vše zajišťuje v Tučíně banda lidí, kteří
si říkají Nadšenci, letos navíc s pomocí mladých instruktorů – náctiletých
tučíňáků. Touto cestou jim chci poděkovat, že neztrácí chuť podobné akce
pořádat a bavit nejen sebe, ale i lidi kolem.
Petra Nováková

Poděkování:
Děkujeme všem občanům, kteří se podílí na úpravách společných veřejných prostor bezplatně úklidem a zahradní výzdobou svých předzahrádek a okolí domů.
Řezníček Jiří
Starosta obce
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