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Vážení spoluobčané!
V letošním roce dochází ke změně číslování Zpráviček z Tučína. Je to z důvodu
nutné registrace Zpráviček na Ministerstvu kultury ČR jako periodické tiskoviny.
Obsahu se to nedotkne a budeme Vás stále informovat o dění v obci a zajímavostech z Obecního úřadu. Registrací vzniká nová povinnost zasílat zprávičky v listinné podobě poštou na 18 institucí a knihoven ČR. Vám budou doručovány do domu
roznáškou jako v uplynulém období.
Z činnosti obce:
• 1.1. jsme společně přivítali nový rok 2018 35 minut po půlnoci u vodní retenční
nádrže „Plavisko“. Starosta obce Jiří Řezníček popřál všem přítomným a pronesl
přípitek do nového roku. Šampaňské bylo pokojové teploty a tak ani slabý mráz
neodradil od společného přípitku. Následně byl firmou Pavla Nováka z Přerova
odpálen společný ohňostroj, na který si občané přispívají. Děkujeme všem, kdo
přispěli a přejeme zdraví, klid a pohodu v roce 2018.
• 5.1. došlo ke změně provozovatele pohostinství Na Rybníčku. Dlouholetý hospodský pan Stanislav Daďa ukončil svou činnost a nyní se objevuje za výčepem
jen na výpomoc novým provozovatelům, kterým se stala rodina Zbyňka Krátkého. Panu Daďovi děkujeme za dlouholeté služby a výdrž s některými hosty a novým provozovatelům přejeme pevné nervy a hodně pracovních úspěchů.
• 6.1. zorganizovala paní Marie Kopecká Tříkrálovou
sbírku v obci Tučín. Společně s paní Josefou Stiskálkovou a Veronikou Matějíčkovou vytvořily vedoucí
tří skupinek Tří králů z řad dětí z Tučína. Jednu skupinku tvořili nejmladší kluci Lukášek a Matoušek Štěpaníkovi s Vojtíškem Korejzem. Ve druhé skupince byly holky Elinka Čtvrtníčková a Eliška a Terezka Theiberovy. Třetí koledující skupinkou byla děvčata Sabinka Korejzová, Adélka Pospíšilová a Lucka
Štěpaníková. Všechny skupinky pod vedením svých
dospělých vedoucích krásně zpívaly koledu, za kterou
dostávaly příspěvek do zapečetěné pokladničky a něZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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jakou tu sladkost za výborný výkon.
I když bylo chladno, vyšlo sluníčko a
dotvořilo hezkou atmosféru Tří králů. Příjemným koledováním se po
rozpečetění pokladniček na obecním
úřadě sečetl celkový výsledek sbírky v obci Tučín v částce 12.052,- Kč.
Děkujeme všem koledníkům a občanům, kteří přispěli. Děkujeme.
• 2.1. byla zahájena plesová sezóna v Tučíně v budově obecního úřadu plesem
Obce Tučín. K tanci a poslechu hrála skupina Kalej z Hranic, která dokáže přítomné řádně rozhýbat. Tradiční večeře v podobě řízku a následně i hojná tombola s masnými, vepřovými cenami a ostatními dary od občanů a přítomných
byla příjemným zpestřením. Škoda, že návštěvnost byla slabší. Doufejme, že nebudeme muset ples pro malý počet návštěvníků zrušit. Děkujeme všem přítomným za účast a všem dárcům za příspěvky do tomboly.
• 4.1. uspořádala organizace ProDiscgolf pod vedením ředitele turnaje Petra Bujnoška a Přemysla Nováka ve spolupráci s obcí Tučín první
discgolfový turnaj na Discgolfparku Tučín. Do Tučína se sjeli hráči z
celé České republiky, a to začátečníci
i profesionální hráči. Do Turnaje byli
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zapsaní i hráči z Tučína. Výhodou bylo, že zájemci viděli na vlastní oči, jak hrají zkušení hráči, a sami si vše vyzkoušeli pod dohledem profesionálů. Na úvod
byla i discgolfová akademie, kde právě zkušení hráči předváděli a radili ostatním hráčům jak správně házet. Pro přítomné hráče zajistili občerstvení v podobě teplých nápojů, studeného piva a klobásek z udírny sportovci malé kopané.
Vzhledem k mrazivému počasí a štiplavému větru dávali hráči přednost teplým
nápojům. Mezi muži kategorie nováčci muži, kteří se minulý rok ani nikdy před
tím nezúčastnili žádného turnaje na discgolf.cz se umístil na 10 místě Zdeněk
Novák s počtem hodů 73 a v kategorii nováčci ženy, kteří se minulý rok ani nikdy před tím nezúčastnili žádného turnaje na discgolf.cz Blanka Bubeníková na
6. místě s počtem hodů 86. Nejlepšího výsledku z turnaje dosáhl Ondřej Vojtášek s počtem hodů 49.
• 28.1. uspořádali Hasičský bál hasiči z Tučína.
• V únoru byly zahájeny práce na rekonstrukci domu č.p. 17, ze kterého bude
Spolkový dům tradic a řemesel. Místo, kde se budou scházet spolky, budou zde
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prováděny ukázky řemesel a v půdních prostorách bude expozice starých věcí
charakterizující, jak se žilo dříve. Byla zahájena rekonstrukce kachlové pece,
která bude funkční, včetně izolací proti vlhku, nová elektroinstalace a zpevnění stropů. Ve dvorním traktu bylo vybudováno nové WC, a bude zde bylinková
zahrádka a výstavka starých zemědělských strojů. V budově budou vystaveny i
archeologické nálezy z Tučína. Přímo v domku byly po odkrytí podlah nalezeny archeology keramické střepy z nádob dokazující osídlení ve 12 století. Na rekonstrukci domku a vybudování WC obec získala dotace ve výši 1 milion korun.
Předpokládané otevření je v červenci na hody.
• 10.2. uspořádali Nadšenci ve spolupráci s obcí Tučín tradiční Vodění medvěda.
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I přes velký mráz a vítr se zúčastnilo průvodu masek po obci cca 20 masek. V letošním roce masky nesbíraly
všechny koblížky a sladkosti s sebou,
neboť pro malou účast se nekonalo
pochování basy, na kterém se vždy
tyto pochutiny dávaly na stoly. Děkujeme všem maskám a občanům, kteří pohostili medvěda s doprovodem.
10.2. ve večerních hodinách proběhla
výroční schůze okrsku Pavlovice SDH, do kterého spadá i SDH Tučín.
24.2. byl zrušen z důvodu velké nemocnosti dětský maškarní karneval pořádaný
Mateřskou školou. Z 23 dětí v MŠ zůstaly jen 3 zdravé a tak se vedení rozhodlo
správně karneval přeložit na termín 24.3. Nechceme přece dělat akce za každou
cenu jen pro 3 děti. Nebylo by to těm ostatním líto?
28.2. jednalo zastupitelstvo obce
9.3. se sešla děvčata z Klubu žen u
příležitosti MDŽ. Společně si tak připravila příjemné posezení u kávičky,
zákusku a dobrého vínka. Od starosty obce obdržela přítomná děvčata
jarní kytičku.
17.3 uspořádali sportovci Malé kopané v Tučíně maškarní bál pro dospělé. Spoustu nápaditých a hezkých
masek pobavila hudba z Holešova. O
napětí a radosti ze hry se postarala
věcná tombola.
18.3. silný vítr páchal škody. Nejprve vyvrátil vysokou lípu do zahrady manželů Korejzových a poškodil
oplocení a nosič kontejnerů, následně pak začal olupovat hliníkové šablony ze střechy na stodole č.p. 9. Ke
třetímu případu vyjížděla i jednotka
SDH Tučín do dvoru pana Smékala,
kde páchala škodu vyvrácená pergola. I spadlé stromy přes cestu do Radslavic museli likvidovat hasiči z Radslavic. Ostatní vyvrácené stromy na
pozemcích obce budou zpracovány
pracovníky obce.
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• 19.3. bylo rušno na točně, kde se sjely sbory jednotek hasičů k ohlášenému požáru u domu č.64. Na místo dorazila i jednotka z Tučína, ale nebylo potřeba zasahovat, neboť nahlášený požár stačili zlikvidovat profesionální hasiči z Přerova.
• 19.3. proběho na OU výběrové řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky Výstavby chodníku a místa pro přecházení u Zmeškalového. Ze tří zájemců podal
nejvýhodnější nabídku firma SISKO z Přerova.
• 23.3. byly přistaveny kontejnery na velký domovní odpad. Škoda, že někteří stále nechápou, že odložením kovových věcí do kontejneru navyšují zbytečně cenu
za vyvezený odpad, která se promítne do navýšení poplatků za likvidaci a svoz
odpadů. Přitom odevzdáním ve sběrném místě č.p. 9, nebo při mobilním sběru organizovaném hasiči ještě organizátoři za kovy peníze získají. Je to
bezohlednost vůči ostatním, kteří
opravdu odpady třídí a ukládají jak je
správné. Celkem bylo odvezeno 3960
kg objemného odpadu, za který obec
uhradí 8430,- Kč
• 23.3. se v prostorách knihovny a OU
konala pro dětské čtenáře Noc s Andersenem. Děti strávily pod vedením
knihovnice Marty Rychlíkové večer
plný her, výtvarných prací, písniček a
společné četby. Také večeři si připravili účastníci společně. Ráno si pak
po probuzení odvedli rodiče děti do
svých domovů.
• 23.3. uspořádal Klub žen v suterénu
OU besedu o čajích a kořeních Knihanka. Zájemkyně si mohly vyzkoušet různá koření i čaje a také přímo
nakoupit. Při odchodu zjistily tekoucí vodu v chodbě suterénu a zavolaly starostovi obce, který odstavil vadný pojistný ventil a zamezil dalšímu odtoku vody
a větším škodám. Štěstí bylo, že se v
suterénu konala akce, jinak by se na
únik vody přišlo později a s následky škod.
• 24.3. proběhl na sběrném místě v
č.p.9 sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad vyhozený
do běžných popelnic a kontejnerů na
komunální odpad ohrožuje život lidí,
zvířat i rostlin. Proto jej musíme sbíZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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rat odděleně a potom odborně odstraňovat. Děkujeme všem, kdo takto třídí a
využívá těchto svozů nebo sběrných míst.
• 24.3. uspořádal obecní úřad školení řidičů, kterého se mohla účastnit široká veřejnost. Je dobré si občas poslechnout něco o pravidlech silničního provozu a o
jejich změnách.
• 24.3. v odpoledních hodinách se konal v budově OU přeložený dětský maškarní
karneval organizovaný Mateřskou školou Tučín.

• 30.3. byl státní svátek na Velký pátek,
který zvěstí příchod Velikonočních
svátků. Na Velikonoční pondělí 2.4.
vyšli koledníci s pomlázkami, aby vyšlehali co nejvíce děvčat, svých kamarádek, spolužaček, ale i maminek,
babiček a ostatních děvčat. Výslužka
v podobě barveného vajíčka, sladkostí nebo mašle na pomlázku potěšila
každého koledníka.
• 5.4. zrekapitulovali svou činnost za
rok 2017 zahrádkáři z Tučína na své
výroční schůzi ČSZ ZO Tučín. Omlazené vedení zahrádkářů poděkovalo
svým starším členům za práci a společně se členy a starostou obce diskutovali o další činnosti na nové období. Jednání se zúčastnil i zástupce zahrádkářů z okresního svazu pan
Černoch, který seznámil přítomné s
možnostmi postřiků a šetrného hnojení.
• 7.4. se obec Tučín zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko - Ukliďme okolí Tučína společně. Za krásného slunečného počasí se sešlo na srazu akce na 60
přítomných včetně 19 dětí. Následně se po rozdělení ještě další desítka účastníků přidala v průběhu. Starosta obce rozdělil skupinky na jednotlivé úseky, které
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se vydali účastníci vyčistit. Uklízelo se kolem cest od Radslavic, Želatovic, Pavlovic u Přerova, od Vyhlídky na Hranici, od vodárny, kolem hřiště a lomu, Plaviska a celá náves včetně dětských hřišť. Velmi si vážíme i pomoci starších žen s
úklidem čekáren, a altánku na rybníčku. Současně vyjeli hasiči po obci na sběr
železného šrotu. Po úklidu se všichni účastníci sešli u pohostinství Na Rybníčku, kde bylo připraveno pro sběrače občerstvení z udírny, pro dospělé pivečko
děti nealko a medaile a všichni pak obdrželi Sladký pozdrav z Tučína v podobě
oplatků a pohlednici Tučína, z které je patrné, že je uklizený Tučín opravdu pěkný. Velké poděkování patří všem účastníkům včetně dětí. Vysbíralo se na 1,3 t
odhozených věcí a 3,4 t železného šrotu. Jako zajímavost se našel srnčí parůžek
a papírová bankovka 100 Kč.
• 11.4. provedli pracovníci Olomouckého kraje oddělení kontroly audit hospodaření na Obecním úřadě v Tučíně. Po celodenním pobytu a procházení šanonů
účetní dokumentace byl audit vyhodnocen se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (§10 odst. 3 písm a) zákona č.420/2004 Sb.)

Informace z obecního úřadu:
Ve sběrném boxu na oděvy odevzdali občané Tučína za rok 2017
celkem 1269 kg textilu.
Děkujeme

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018

/9

Ukliďme Česko – „Ukliďme si okolí Tučína společně“

Již po čtvrté jsme se zapojili do celostátní akce, která má ale velký význam pro
naše prostředí, v němž žijeme. I když se snažíme třídit odpad, a uklízet před svými
domy, stále se najdou takoví, kterým je to asi jedno a klidně odhodí cokoli a kdekoli. Začíná to u dětí odhozeným papírkem od bonbonu nebo použitým papírovým kapesníčkem a končí u dospělých odhozenou pneumatikou z auta nebo celým
pytlem odpadků. Jsem rád, že se akce v Tučíně také shledala se zájmem a že se vždy
sešlo několik desítek lidí včetně dětí, které se do společného úklidu zapojili. Děkujeme všem účastníkům.

Sběr železného šrotu

Současně s akcí Ukliďme okolí Tučína sbírali hasiči z Tučína 8.4. železný šrot po
obci. Těžké věci a staré železo, pletivo a jiný železný šrot připravený před domy haZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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siči odvezli. Těžší věci vynesli i z domu. Pokud byste váhali s nějakou věcí, raději ji
dejte do sběru železa, než pak do odpadu, za který platíme. Děkujeme hasičům za
svoz šrotu a vyuzení klobás pro účastníky akce.

Poplatky za stočné a psy
V 17. týdnu se budou vybírat poplatky za stočné a psy. Z důvodu aktualizací smluv
na stočné prosíme občany o osobní návštěvu na obecním úřadě v Tučíně.
Poplatky za komunální odpad
Ve 24. týdnu se budou vybírat poplatky za komunální odpad.
Poplatky je možné uhradit i převodem na účet obce po ověření částky
Číslo účtu: 1882946379/0800, variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu

Nové propagační předměty
Obec Tučín vydala nové pohlednice obce Tučín s celkovým leteckým snímkem obce
a s fotkami pěkných míst. Pohlednici je možné zakoupit
na OU za 3,- Kč.
Nově jsou také k dispozici oplatky v krabičce s fotkami Tučína a názvem Sladký
pozdrav z Tučína. Jedná se o
malé čerstvé oplatky vyrobené v lázních Luhačovice. Nyní
je možnost nákupu na OU za cenu 15,- Kč, a to s příchutí čokoládovou, s lískovými oříšky nebo skořicovou.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018

/11

Termíny akcí - pozvání:
12.5.
18.5
26.5.
2.6.
2.6.
16.6.
16.6
30.6.
28. - 29.7.

Tučínský špekáček 2017 – areál koupaliště
Očkování psů
Kácení máje - areál koupaliště
Dětský den Na Rybníčku
Hry Mikroregionu Pobečví – Zábeštní Lhota
Soutěž v požárním sportu o Cenu starosty obce Tučín – retenční
nádrž „Plavisko“
Cyklovýlet do Lednicko - Valtického areálu
Turnaj v discgolfu pro občany a amatéry
Hodové slavnosti Tučín

Významná jubilea občanů v prvním Významná jubilea občanů ve druhém
pololetí roku 2018
pololetí roku 2018
Leden

Matějíček Pavel
Velech Antonín
Dudová Zdenka
Marková Irena
Jemelková Emílie

Únor

Führich Konvičná Jindra
Valentová Vlastimila

Duben

Zavadilová Marta
Zdráhalová Helena
Mikala Jaroslav
Otáhalová Jana

Květen

Solař Stanislav
Zavadilová Dobroslava
Vlčková Alena
Zbranek František
Valenta Oldřich
Zdráhal Jan

Červen

Madrová Jarmila
Slaměník Josef
Slaměníková Jana
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70
75
60
75
91
60
85
70
80
60
60
75
91
86
70
70
85
70
60
60

Srpen

Pavlíček Zdeněk
Lukášová Anna
Menšíková Naděžda
Kariková Eva

Září

Přikrylová Viera
Přikrylová Hana
Bubeník Miloš
Marková Ilona
Velechová Marketa

Říjen

Skálová Bernarda
Zavadil Michal

70
84
60
50
75
50
50
50
75
97
50

Listopad

Mik Jaroslav 80
Zdráhalová Jarmila
Tichánková Vlasta

Prosinec

Pospíšilová Marie
Nováková Ludmila

60
90
80
81

Blahopřejeme a srdečně všechny oslavence
zveme na společné setkání jubilantů a seniorů, které bude 10.11.2018 v sále obecního
úřadu Tučín.
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Realizace v obci:
Obec Tučín získala dotaci v IROP podané v rámci 1. Výzvy MAS Moravská brána – Zvýšení bezpečnosti dopravy s vazbou na výzvu ŘO IROP č.53 „Udržitelná
doprava Integrované projekty CLLD“ na projekt „ Výstavba chodníku a místa pro
přecházení v Tučíně.“
Ve veřejné zakázce na výběr dodavatele byla vybrána s nejlepší cenovou nabídkou firma SISKO spol s.r.o. z Přerova ve výši 410.403,- Kč. Vlastní spolufinancování obce Tučín cca 25.000,-Kč
Projekt spočívá ve vybudování chodníku u Zmeškalového a místa pro přecházení
na již vybudovanou stezku pro pěší a cyklisty včetně veřejného osvětlení. Lidé tak
konečně přejdou ze stezky na bezpečný chodník a ne na cestu či trávník. Pro účastníky silničního provozu, místo pro přecházení není přechod pro chodce a řídí se
pravidly silničního provozu.

Od státního fondu životního prostředí České republiky jsme po podané žádosti
obdrželi akceptaci žádosti o podporu projektu „Zahrada MŠ Tučín – cesta k přírodě.“
Předmětem podpory bude vznik, úpravy dětských hřišť a zahrady v přírodním stylu.
Rozpočtová cena projektu je 490.000,- Kč, která se veřejnou zakázkou na výběr dodavatele může snížit. Výše dotace činí 400.000,-Kč.

Obec Tučín má podanou žádost na opravu a doplnění mobiliáře Naučné stezky,
která byla pořízena v roce 2010. Některé dřevěné prvky jsou poškozeny vlhkostí i cizím přičiněním a je potřeba oprava. V případě získání dotace budou prvky
opraveny a Naučná stezka rozšířena o zastavení Ryby a rybaření, Zemědělství a zastavení archeologie. Pokud dotaci nezískáme, budou jen opraveny prvky stávající.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána také žádost o dotaci na opravu
místní komunikace. V případě získání dotace bude opravena cesta od Markového k Ovčírně č.p.52
Oprava komunikace je dle rozpočtu vyčíslena na cca 400.000,- Kč
U Ovčírny bude v dubnu vyměněna horská vpusť, která zachytává vody z veřejného prostranství dvora. Stávající vpust je v havarijním stavu a nebezpečná.
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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Obec Tučín získala dotaci ve výši 700.000,- Kč od Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na projekt „Spolkový
dům tradic a řemesel č.p. 17.“
Milí spoluobčané,
několikrát jste již byli informováni o tom, že obec získala do vlastnictví dům č.p.17 po
panu Janu Konupčíkovi. Po rekonstrukci, která právě na tomto domě probíhá, ponese název „Spolkový dům tradic a řemesel“. Abychom mohli tradice a řemesla zachovat
a ukázat je našim dětem, vnukům a pravnukům potřebujeme také vaší pomoc. Proto
vás žádáme o jakékoliv nářadí, domácí a sportovní potřeby, ubrusy, záclony a závěsy,
hračky, knihy a jiné vybavení, které vám dosloužilo a nechcete se jich zbavit odvozem
na skládku, můžete je přinést na OÚ nebo po domluvě odvoz zajistíme.
Tento dům nebude sloužit jenom jako ukázka tradic a řemesel, ale budou se zde scházet místní spolky
při svých akcích a také budeme rádi, když tento dům bude využívat mládež a děti.
„Spolkový dům tradic a řemesel“ bude slavnostně otevřen 28.7. - 29.7.2018 při hodových slavnostech.
Děkujeme Vám všem, kteří jste již přispěli a také děkujeme Vám, kteří přispějete jakoukoliv drobností,
která potěší všechny, kdo navštíví „Spolkový dům tradic a řemesel“
Marie Brecková
členka ZO Tučín, kulturní výbor

Další podanou žádostí o dotaci z prostředků Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova je oprava střechy a krovů přístavby Mateřské školy. Jedná se o část
nad chodbou, umývárnou, skladem a bývalou požární zbrojnicí. Střecha vypadá z
venku na pohled vyhovující, ale uvnitř jsou krovy ve špatném stavu a je nutné je
vyměnit. V případě získání dotace ve výši 500.000,- Kč, jak je předjednáno, bude se
výměna realizovat v období školních prázdnin 2018. Celková investice výměny je
dle položkových rozpočtů vypočítána na 1.350.000,- Kč. Součástí bude i nový betonový věnec na zpevnění statiky zdiva a pochůzí podlaha. Do budoucna je uvažováno o využití vzniklého opraveného prostoru na keramickou dílnu pro děti a zájemce z řad veřejnosti pod vedením zkušené keramičky. Tento záměr je však součástí 2. etapy úprav.
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Účast na celostátní výstavě Má vlast cestami proměn 2018
Obec Tučín se přihlásila do této celostátní výstavy s proměnou kaple – zvonice,
která byla opravena a střecha rekonstruována dle dochovalé staré pohlednice do
původní podoby včetně výklenků pro sochy svatých na obvodovém zdivu.
Výstava bude zahájena 19. května v Praze na Vyšehradě. Pocty se dostalo i místní
hudební skupině Tučéňáci, která byla oslovena, aby na zahájení vystoupila. Tučéňáci nabídku přijali a budou hrát na Vyšehradě v době od 13 hodin.
V rámci výstavy se soutěží také o nejlepší proměnu. Hlasovat může každý do konce dubna pro proměnu Plaviska. Vítěz soutěže bude vyhlášen na zahájení. Následně
pak můžete od zahájení nového ročníku 2018 hlasovat pro proměnu kaple – zvonice.
Podpořte obec Tučín při hlasování v soutěži proměn celostátní výstavy „Má vlast
cestami proměn“
Obec Tučín soutěží s proměnou Plaviska, které dříve bylo jako malá vodní tůňka
zarostlá kolem dokola a proměnou se vytvořila vodní nádrž s odpočinkovým a vyhlídkovým dřevěným altánem na vodě, která chrání obec od přívalu vody. Místo
se stalo nejnavštěvovanější částí v okraji obce, slouží k odpočinku, procházkám i
vodním hrátkám.
Můžete hlasovat na odkaze: http://www.cestamipromen.cz/hlasovani-o-promenuroku
proměna č. 77 Plavisko - Obec Tučín - Olomoucký kraj. Hlasovat lze vždy jednou
z jednoho PC nebo mobilu. Děkuji za Váš případný hlas a rozeslání prosby svým
známým. Každý hlas je k dobru. Soutěží i větší obce a města, kde je více obyvatel.

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.
Obecní úřad nabízí za poplatek také provedení jarního provzdušnění trávníku vertikutátorem. Tuto placenou nabídku využila na jaře desítka občanů.
Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali žádné větvičky, větve a trnité křoviny,
neboť kontejner nelze přebírat a celý obsah s případnými větvičkami nelze likvidoZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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vat bezplatně, jak máme ujednáno, ale musel by se odvážet na skládku do Hradčan
za poplatek. Tato likvidace by vedla k navýšení poplatků pro občany. Buďte ohleduplní, a třiďte biologický odpad jak je potřeba, případně upozorněte své spoluobčany, že to do kontejneru nepatří a nechcete přijít o tuto výhodu sběrných míst rozmístěných po obci. V opačném případě by všichni museli vozit větve, trávu i listí
do dvora č.p.9 a přišli by o pohodlnější řešení.
Pokud má někdo zájem o přistavení kontejneru k domu, bude přistaven za poplatek 100,- Kč, ale jen v případě že budou volné kontejnery. Jinak musí počkat na
smluvený termín. Prvořadá je obsluha sběrných míst.

Stavební suť

Stavební suť v malém množství lze po dohodě s pracovníky obce nebo na OU odvézt do dvora č.p.9, a po nahlášení množství je nutné uhradit na OU likvidaci. Nebude Vám účtována doprava na skládku, jen uložení na skládce a likvidace. Stavební suť není dle zákona součástí poplatku za likvidaci a svoz komunálního odpadu,
který každý občan platí dle OZV. Občané nemusí s každou troškou jezdit do Hradčan nebo na Restu.
V případě uložení suti do dvora bez nahlášení a domluvy s pracovníky obce nebo
na OU bude dle kamerového záznamu dotyčný vyzván k úhradě, včetně pokuty za
nedovolené odkládání suti. Upozorňujeme, že je zakázané ukládat stavební suť, kamenivo a jiné stavební odpady na polní cesty v majetku obce i když je v ní výmol
od zemědělské techniky. V případě zjištění bude považováno za zakládání černé
skládky a majitel bude nahlášen na přestupkové řízení na Magistrát města Přerova s následnou sankcí.
Šetřeme a hlídejme si své životní prostředí a vzhled obce. Místa polních cest, kde
někteří nechodí a nejezdí, jiní využívají na procházky nebo jízdu na kole a vysypaná suť cihel, betonu nebo dlažby není příjemná ani pro chůzi ani pro kolo.

Velkoobjemový odpad

Občané mohou využít po dohodě s OU nebo pracovníky obce uložení velkoobjemového domovního odpadu i v průběhu roku. V okamžiku, kdy Vám doslouží
pračka, lednička, televize nebo starý nábytek a neodvezou Vám ho při nákupu nových zařízení, je možné se domluvit a odevzdat do dvora č.p.9. U uložení musí být
pracovník obce, který od Vás nepotřebné věci převezme. Totéž platí o starém železe.

Starý papír

Nevyhazujte starý papír, noviny, letáky a kartony zbytečně do modrých kontejnerů.
Pokud máte naplněnou modrou tašku na třídění papíru, stačí jen papír svázat a odZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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nést do dvora č.p.9 nebo v případě, že budete mít více balíčků, tak Vám je svázané
odvezeme přímo od domu po dohodě s pracovníky obce nebo nahlášení na obecní úřad. V případě zájmu budeme svážet od domu svázaný papír pravidelně 2 měsíce nebo podle potřeby častěji.

PET lahve

PET lahve ukládejte doma zmačkané do pytlů a využijte mobilního sběru dle rozpisu svozu plastů. Do pytle můžete odkládat i jiné plastové obaly od potravin a nápojů. Využití pytlového sběru je pohodlnější a levnější pro všechny občany.

Sběrná místa

Na sběrná místa neodkládejte volně krabice od spotřebičů tak, jak Vám v nich přivezli televizi či jiný spotřebič, ale je nutné vše roztřídit na karton, ten sešlápnout
nebo rozložit a svázaný odevzdat nebo menší uložit do modrého kontejneru. Igelitové obaly vytřídit a dát doma do pytle s plasty a vyčkat svozu pytlů. Neodkládejte
volné skleněné lahve nebo v igelitových taškách v případě plného kontejneru. Vyčkejte vyprázdnění a pak odložte do kontejneru. Odkládání ke kontejnerům je nešvar města a určitě nechcete, aby to v naší obci vypadalo jak mnohdy ve městech.
Buďte ohleduplní k ostatním občanům.

Komunální odpad

Komunální odpad po vytřídění uložte do popelnicových nádob 120 l nebo 240 l a
v den svozu připravte před dům k odvozu. Svozová firma nebude brát volné pytle. Pokud odpad vytřídíte, měla by vám nádoba vystačit, případně si můžete na OU
zakoupit další nádobu. Snahou a veřejným zájmem je co nejvíce vytřídit a do nádob odkládat jen nezbytné minimum. Je to i z důvodu omezování skládkování nevytříděného komunálního odpadu.

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Leden 2018

Krmení zvířátek ve volné přírodě
Vycházky po okolí a čekání na sníh
Příprava předškoláků na přechod do ZŠ
Lyžařský kurz – SKI areál Hlubočky

Únor 2018

Jarní prázdniny 12. -16.2.
Loutkové divadlo v Želatovicích – spolupráce se ZŠ
Vzhledem k vysoké nemocnosti se termín karnevalu přeložil na březen
Pokračování lyžařského kurzu
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 01/2018
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Březen 2018

velikonoční salon – Atlas – ukázka velikonočních prací a zvyků
Karneval
V měsíci březnu proběhl každoroční karneval.
V sobotu 24. března se v Kulturním domě v Tučíně sešlo mnoho dětí v nejrůznějších maskách.
Pro mlsné jazýčky napekly maminky a babičky zákusky. DJ JERRY 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 pěkného odpoledne.
Podle rozzářených očí dětí a spokojenosti rodičů byl karneval úspěšný a celá akce
se vydařila i díky rodičům, jimž patří poděkování za dodané cukroví, tombolu,
panu starostovi a p. Řezníčkové za krásné dorty, občanům, kteří přispěli dárkem
či jakýmkoli příspěvkem a samozřejmě všem, kteří se podíleli na přípravách a organizování karnevalu.

Duben 2018

Fotografování dětí – jarní téma
Zápis dětí do ZŠ
Vyšetření očí u dětí - prevence očních vad
Plánujeme školu v přírodě - Velké Karlovice 23. - 27.4. 2018

Květen a červen 2018

Spolupráce s MŠ Bezuchov – Planetárium
Den dětí + sokolník
Výlet do ZOO Kopeček
Rozloučení se školáky

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ TUČÍN
3.5. 2018 - v průběhu celého dne – informace na webu MŠ Tučín
SBĚR PAPÍRU
na konci června přistavíme kontejner na sběr papíru. Děkujeme všem, kteří nám
donesou starý papír.
Výtěžek z akce bude použit pro potřeby nebo zařízení v MŠ
Průměrně utržíme cca 5000,- Kč

NAŠE ŠKOLKA

Mateřskou školu navštěvuje 20 dětí – 14 kluků a 6 holčiček
Učitelky – Vysloužilová a Ševčíková
Chůva – Oldřiška Krejčířová
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Domovnice a výdej stravy – Iva Pospíšilová
Prosíme spoluobčany, aby neparkovali ve VJEZDU Mateřské školy v odpoledních
hodinách a ve dnech volna. Parkoviště je za zahradou Mateřské školy.
Eva Vysloužilová a kolektiv MŠ

MAŠKARNÍ PLES V TUČÍNĚ
V sobotu 17.3.2018 se konal v kulturním domě již tradiční maškarní bál pro
dospělé, který uspořádali hráči malé
kopané Tučín pro své příznivce. Ten je
specifický tím, že si zde v karnevalových
maskách libují nejen děti, ale i dospělí. A jsou to opravdu vtipné a promyšlené masky, které daly tvůrcům hodně vymýšlení, shánění a práce. Výsledek ale vždy stojí za to. Pozvání přijala opět spousta účastníků, z toho většina v maskách. A skutečně se bylo na
co dívat. Jako každý rok byla zastoupena i kategorie skupin. K vidění byla skupina čajů Teekanne, dopravních značek, pirátů nebo Flintstoneovi. Nechyběli ani zástupci pohádek čerti, Beruška
s Ferdou Mravencem, motýlí víly, Čert a
Káča, sálem se proháněli kovbojové, indiáni, romantiku vnesli ženich s nevěstou .... Ale ani jednotlivci se nenechali zahanbit. Přesvědčivý politik Andrej
Babiš bavil všechny přítomné. Nechyběl
Harry Potter, sladkost M&M, hokejový rozhodčí, čertice, kapitán ani duo Jamajčanů.... Během elé akce nás provázela kapela AZ Band, přítomní si mohli koupit bohaté občerstvení. Vrcholem večera byla bohatá tombola. Porota
ocenila nejen skvělé nápady, ale hlavně i
perfektní provedení masek. Ukázalo se,
že v každém dospělém člověku se skrývá stále něco z malého dítěte. Doufáme,
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že si každý z našeho plesu něco odnesl. Třeba pěknou cenu, hezký zážitek nebo alespoň dobrou náladu. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří
nám darovali pěkné ceny. Již nyní se těšíme na příští rok, co opět naši nápadití obyvatelé vymyslí. Foto: maškar 2 -5
Hlobilová Irena

Pozvání na utkání klubů malé kopané FC Tučín – veteránská liga vždy
v sobotu od 10:00 hod a Janek Boys 1. Liga PLMK v neděli od 10:00 hodin.

Poděkování

Rozpis FC Tučín Jaro 2018
7.4. FC Tučín – FCV Troubky
14.4. FC Kozel – FC Tučín
28.4. FCV Uhřičice – FC Tučín
5.5. FC Tučín – FC – Hradčany
12.5. FC Tučín – FCV Nealko
19.5. OSK Osek – FC Tučín
26.5. FC Tučín – N.O.B.1994
9.6. Hlava XXII Buk – FC Tučín

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