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Tučín č. 04/2020

duben – říjen 2020

www.tucin.cz
www.pobecvi.cz/tucin
Vážení spoluobčané!
V minulém čísle zpráviček jsme již informovali o zaváděných opatřeních z důvodu COVID 19. Bylo to pro nás něco nového, nepříjemného a možná i strašidelného. Byla to 1. etapa epidemie šířící se světem. Virus se za tu dobu nevytratil ba naopak v posledním období nabírá na síle, šíření je daleko intenzivnější než na jaře.
Spoustu akcí bylo zrušeno, ale zatím covid 19 poražen nebyl. Momentálně záleží
na nás, jak se vypořádáme se situací. Život se nezastavil, a tak se pojďme ohlédnout, co se událo a co se děje v obci.
Z činnosti v obci:
• Duben byl již ve znamení boje s virem a opatření přerušila i tak významnou tradici jako jsou Velikonoce a tradiční obcházení koledníků po domech, aby si vykoledovali vajíčko nebo nějakou dobrotu. Vše většinou proběhlo jen v rodinách,
a i díky Vaší ohleduplnosti bylo vše bez problémů.přispěli a přejeme zdraví, klid
a pohodu v roce 2018.
• Starosta obce ve spolupráci s krizovým štábem HZS OLK zajišťoval desinfekci
pro provoz OÚ, prodejny COOP a MŠ.
• Tradiční rychlý český humor zareagoval i v době covidu a partička mladých „vtipálků“ nasadila ve večerních hodinách roušku i svatému Izidorovi. Možná jim vadilo, že starosta s místostarostkou roznášeli roušky do každého domu pro všechny občany a
na Izidora se nedostalo, nebo že stojí na frekventovaném veřejném prostranství bez roušky.
• 6.5. jednalo s přísnými opatřeními v rouškách a
s rozestupy zastupitelstvo obce Tučín. Chod obce
se nemůže zastavit a je nutné projednat a schvalovat potřebné záležitosti. Bylo schváleno přijetí dotací od Olomouckého kraje na Půdní vestavbu MŠ
ve výši 500.000,- Kč, dotaci na projektovou dokumentaci Garáže a sociální zázemí pro zaměstnance
č.p. 9 ve výši 110.000,- Kč, dotaci na zachování proZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 04/2020
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vozu prodejny COOP ve výši 100.000,- Kč a dotaci na pořízení radiostanic ve
výši 12.000,- Kč pro SDH Tučín. Bylo nutné také schválit vrácení dotace ve výši
30.000,- Kč na zrušenou akci Tučínský špekáček 2020.
Zastupitelstvo projednalo nabídku na kovanou mříž do kaple-zvonice a schválilo zadání kovářské dílně Stawaritch z Čelechovic na Hané. Mříž bude pořízena v hodnotě 55.000,- Kč.
Pro ochranu pracovníků obce, knihovny, zastupitelstva, MŠ, a COOP byl schválen nákup desinfekce, ionizéru na čištění a desinfekci prostor budovy OU a MŠ.
Zastupitelstvo schválilo pořízení projektové dokumentace na bezbariérový přístup do nadzemního podlaží budovy OU. Pokud se vše podaří, bude vybudována plošina (výtah do 1. patra), aby byl zlehčen přístup starším občanům a handicapovaným lidem.
13.5. proběhl dálkově bezkontaktně audit hospodaření obce Tučín. Kontroloři si
vyžádali spoustu dokumentace, kterou musela paní účetní Alena Dlouhá naskenovat a poslat ke kontrole. Přibylo opět spoustu papírové práce. Výsledkem byla
zpráva, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Z důvodu uzavření kostela sv. Jiljí v Pavlovicích s omezením mší nad 10 lidí, odsloužil 25.5. v 19 hodin otec Zdeněk mši svatou u kaple zvonice v Tučíně.
V noci z 25.5. se stala dopravní nehoda u vodní nádrže (Plavisko). Auto narazilo čelně do svodného příkopu. Druhý den se k autu nikdo nehlásil, a tak nehodu
nahlásil starosta obce a nechal auto vyprostit a odtáhnout do dvora č.p. 9. Obci
vznikla škoda ve výši 3.000 Kč. Více ale přidělala nehoda práce a starostí starostovi, neboť řidič se k odstranění vraku nemá, a tak je vše potřebné nutné řešit
zdlouhavě přes Policii ČR.
15.6. byla odsloužena u kaple v pořadí druhá mše svatá
V květnu bylo rozhodnuto o zrušení soutěže Vesnice roku 2020 z důvodu opatření COVID 19. V letošním roce nebude žádná obec hodnocena ani vyhlášena.
16.6. se zúčastnil starosta obce shromáždění starostů na podporu parlamentního návrhu na vrácení financí obcím, které jim byly zadrženy z rozpočtového určení daní a chyběly v rozpočtech obcí. Akce byla za přísných opatření s rouškami a desinfekcí úspěšná. Návrh prošel a finance se vrátily do obecních rozpočtů.
17.6. jednalo zastupitelstvo obce. Mimo jiné body schválilo dar ve výši 25.000,Kč obci Šumvald postižené bleskovou povodní a dar ve výši 2.000,- na činnost
pro Svaz tělesně postižených. Byl také schválen prodej parcely 2/2 (zahrada za
č.p 4 - obecní švestkový sad). Hlasování o prodeji nebylo jednotné. 2 hlasy proti,
5 hlasů pro. Sad, který vysázeli v minulých letech zahrádkáři důchodci, tak získal nového majitele.
1.7. převzala staveniště firma POR, které byla vysoutěžena na realizaci a dokončení Půdní vestavby Mateřské školy v Tučíně.
13.7. jednalo zastupitelstvo obce. Bylo odsouhlaseno zapojení obce do společného projektu Mikroregionu Pobečví na pořízení domácích kompostérů. V pří-

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 04/2020

/3
padě úspěšnosti a získání dotace pořídí obec 40 kusů kompostérů o obsahu 900
litrů pro zájemce o vlastní kompostování. Z důvodu omezení a bezpečnosti občanů byl schválen návrh na podání žádosti o souhlas s dopravním omezením
na cestě Zemanka (od Plaviska k vodárně). V případě vydání souhlasu Magistrátem města Přerova odboru dopravy bude na komunikaci osazena dopravní
značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“, s dodatkovou tabulkou „Na
povolení OÚ Tučín vjezd povolen“. Snaha je omezit časté nájezdy mladých přespolních mototuristů, kteří se chovají nebezpečně a rychlou jízdou ohrožuji naše
občany na procházkách.
• 22.7. po částečném rozvolnění opatření navštívila Dům tradic a řemesel č.p. 17 v
Tučíně skupina turistů. Paní Breczková je ochotně provedla a ukázala, co se podařilo zachránit a vytvořit ze starých věcí. Návštěvníci byli moc spokojeni a domeček sklidil uznání.
• Rozvolnění opatření umožnilo uspořádat Hodové slavnosti. Starosta obce přivezl putovní výstavu Má vlast cestami proměn, která byla v Bochoři, a zaměstnanci
obce ji nainstalovali do parčíku u kaple. V sobotu proběhlo sportovní odpoledne, které zastřešoval organizačně Zdeněk Novák, člen zastupitelstva. Odehrála
se utkání v kopané mezi hráči bez rozdílu věku a pohlaví a pak utkání svobodných proti ženatým. Dnes už asi ani nikdo neví výsledek, ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A tak byli také aktéři odměněni bečkou piva a klobáskou.
Po fotbale si měli možnost přítomní návštěvníci vyzkoušet hru discgolf. Tedy
alespoň hody diskem na koše rozmístěné na umělé trávě víceúčelového hřiště.

Mezi dětmi byl na prvním místě Matěj Peterka, druhý Honzík Čtvrtníček a třetí
Bětuška Hanáková. V kategorii dospělých se na prvním místě umístila Petra Peterková, druhý byl Miroslav Vyrubalík starší, a třetí místo v početné skupině zájemců získal Tomáš Hála
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Po ukončení sportovního klání začalo v areálu koupaliště Posezení s Tučéňáky. K poslechu, ale i k tanci hrála hudební skupina Tučéňáci a nálada byla veliká. V průběhu proběhlo vyhlášení discgolfové soutěže na hřišti a předání odměn. Akci navštívila také kandidátka blížících se voleb Jitka Seitlová s pozdravem přítomným

V neděli tradičně zahrála Záhorská kapela v doprovodu hasičů budíček po obci
a byla odsloužena mše svatá u kaple-zvonice. Po mši si mohli návštěvníci prohlédnout Dům tradic a řemesel č.p. 17, kde paní Breczková s děvčaty připravila výstavku hraček. Odpolední lidová veselice proběhla organizačně pod vedením SDH Tučín. Skupina hrála k tanci a poslechu do nočních hodin. Návštěvníci měli možnost využít několik pouťových atrakcí, ale ty rychle vyprazdňovaly kapsy tatínků, babiček a dědečků. 70,- Kč za svezení na atrakci je dost velká
finanční zátěž, zvláště když máte více dětí, a navíc jsou přece hody. Počasí vyšlo
sluníčkové, a tak po dvou letech dešťových hodů bylo příjemně.
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• 27.7. po úředních hodinách šel starosta obce na koupaliště dočepovat bečku z
hodů. Počasí přálo a koupaliště napuštěné čerstvou vodou na hody přilákalo
spoustu návštěvníků. Bečka padla, ale protože zájem štamgastů byl velký, obětoval se starosta a druhý den přišel po práci znovu čepovat.
• 28.7. ve 20:05 udeřila v obci větrná smršť, která trvala asi 5 minut, ale s velkou
silou, kterou nadzvedla a odnesla celou sedlovou střechu i s krovy z objektu horního chléva č.p. 9. Vítr střechu přemístil k sousedům na zahradu. Starosta ihned
přivolal hasiče z Přerova i jednotku SDH Tučín. Bylo potřeba provizorně zakrýt
střechu vedlejší stodoly č.p. 9, která se otevřela větrem jak konzerva od rybiček.
Hasiči se pustili do provizorního zakrytí a starosta obce společně se starostou
hasičů a velitelem zásahu profesionálních hasičů objeli další škody. Pod Gocníkovým vyvrátil strom sloup elektrického vedení a potrhal jej. Bylo poškozeno i
veřejné osvětlení. Bylo nutné zabezpečit spadlé vedení proti úrazu el. proudem.
Ve stejné oblasti vítr vyvrátil nový dřevěný plot, v č.p 17 urval svod okapu, rozbil 2 okna a zlomil strom v parku. U bažantnice a před Sehnalíkovým bylo také
roztržené a spadlé el. vedení. Na cyklostezce vítr zlomil tabuli s publicitou a vyvrátil 4 ovocné stromy. Na koupališti poškodila smršť plachtu stanu a vyvrátila starou, velkou třešeň. Další škody vznikly na soukromých střechách a zahradách. Všechny škody byly nahlášeny jako škodní událost pojišťovně. Největší
rozčarování vzniklo, když pojišťovna oznámila, že z pojistky hrazené obcí pro
škody způsobené druhé osobě nemůže být uplatněna náhrada, protože se jednalo o přírodní katastrofu a za tu nikdo odpovědnost nenese. Poškození tak musí
řešit škody ze svých pojistek.
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• 29.7. začali pracovníci firmy pana Hradila opravovat část otevřené střechy na
stodole nad dílnou. Odpoledne pak nastoupili hasiči SDH Tučín a začali nejprve odstraňovat část střechy, která se zachytila na trámech a hrozila pádem v případě dalšího větru. Poté se přesunuli na zahradu pana Smékala J. kam spadla
celá střecha z č.p.9. a začali s rozebíráním plechů od krovů a uvolňováním přístupu pro odklízení.
• 2.8. pokračovali hasiči s odklízením spadlé střechy. Na pomoc přijel Leoš Zdráhal se svým manipulátorem a za pomocí techniky odtrhával části plechu a odvážel je do přistaveného kontejneru na železo. Za pravidelné účasti pana Hegera byly postupně odklizeny trosky střechy. Ještě 27.8. hasiči shazovali poslední
plechy a trámy ze stropu č.p 9, aby je bylo možné odvézt a uklidit. Zaměstnanci obce uklidili popadané cihly ze zdiva a věnovali se úklidu popadaných větví v
obci. Jelikož bylo dřevité hmoty moc a nebylo možné vše poštěpkovat, rozhodl
starosta, že bude nadměrná část spálena.
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• 12.8. Předala firma GARDEN do užívání – zrekonstruovanou zahradu MŠ Tučín. Realizovaný projekt, „Zahrada MŠ Tučín – cesta k přírodě“ byl finančně
podpořen ze Státního fondu životního prostředí částkou 401.453,- Kč. Obec se
podílela na projektu částkou 160.000,- Kč V rámci projektu byly zhotoveny přírodní prvky pomáhající výuce dětí vnímat přírodu, výsadba stromů a keřů, prvek vodního toku s překážkami a pumpou, přírodní iglú, venkovní učebna s pergolou, vzdušná pergola nad pískovištěm, vyvýšené záhony, aby si děti vyzkoušely pěstování bylin, dýní, zeleniny a získaly podvědomí nutnosti zalévání a péči
o zeleň, dřevěné kompostéry a jeden prosklený na pozorování brouků a děje v
kompostu, ptačí budky, hmyzí hotel, lavice pod strom, dřevěné stolky s lavicemi
do učebny, dřevořezbu žížaly. Součástí projektu bylo i odstranění starých thují a
keřů včetně založení nových porostů a trávy.

• Aby toho nebylo málo, přehnal se 14.8. přes Tučín přívalový déšť s větrem. Kanalizace byla zaplněna a nestíhala vodu odvádět, a došlo k naplnění příkopů
a zaplavení cest na spodním konci. Opět napadalo spoustu polámaných větví a byla poškozena střešní krytina na budově bývalé školy. Díky zrealizovaným opatřením z KPU, vybudovaným svodným a vsakovacím průlehům, trvalým travním porostům a retenční nádrži nebyly škody větší a nedostala se ještě větší voda s blátem do obce. Jen v místech, kde zemědělci orají pole až k cestám nebo svodným příkopům bez ponechání travnatých pásů, se provalila ornice do příkopů a byla odplavena až k retenční nádrži, kde se přelila do nádrže.
Věřme, že zemědělci časem pochopí, že pokud nenechají travnaté pásy na okrajích, za chvíli nebudou mít na čem hospodařit, protože většina kvalitní ornice
bude odplavena z polí pryč.
• 15.8. svolal starosta obce hasiče, neboť hrozilo přelití hráze. Bylo nutné pročistit výpusť (požerák), který se zanáší blátem a nepřispívají ani kameny, které házejí děti k výpusti nebo v zimě zkouší sílu ledu. Z důvodu kamenů naplavených
do potrubí pak nejde pročistit.
• 17.8. začal v areálu koupaliště amatérský řezbář pan Dušan „Oran“ Hradil z Přerova tvořit z kmene spadlé třešně draka. S nápadem a nabídkou přišel za starostou v době, kdy starosta čepoval na koupališti pro lidi pivo a nápad byl ihned
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schválen. Bez nároku na honorář jen za materiál byla zhotovena pěkná dřevořezba určená hlavně pro děti. Pan Hradil s manželkou jezdí pravidelně do Tučína na koupaliště, a protože sem jezdí rádi nabídli starostovi tuto spolupráci.
Drak byl umístěn na travnatou plochu před lom, kde je volně přístupný všem,
aby mohl dělat radost dětem a ostatním návštěvníkům. Na koupališti by byl za
plotem a přístupný jen v sezónu.
Děkujeme panu Hradilovi za příspěvek pro potěšení ostatních.

• 28.8.v době akce v Želatovicích „Ahoj prázdniny“, došlo k pokusu o vloupání
do prodejny COOP v Tučíně. Byla rozbitá skleněná výplň dveří, ale díky zabezpečení a alarmu nedošlo k vykradení. Smutný byl pohled na kamerový záznam,
neboť pachatelé byli odhadem ve věku 11-13 let. Pachatelé, tři mladiství, se pohybovali po Tučíně cca dvě a půl hodiny. Na zastávce, pod školou na lavičce, na
schodech OU, a na schodech před COOP. Spousta lidí je pravděpodobně viděla,
protože se vraceli z akce v Želatovicích. Měli batůžky a velkou tašku. Pokud by je
někdo potkal a poznal, oznamte skutečnost na Obecní úřad v Tučíně. Záznam z
kamery byl předán policii ČR, která případ řeší.
• 8.9. navštívily Dům tradic a řemesel v Tučíně děti ze Základní školy v Želatovicích. V průběhu prohlídky si mohly i vyzkoušet některé věci, které jsou jim dnes
neznámé.
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• 11.9. Přijela do domečku č.p. 17 na prohlídku skupina dětí z MŠ Máchova z Přerova. Pro děti připravila paní Breczková i naučnou hru hledání pokladu. Za splněné správné odpovědi děti našly na závěr poklad, který byl praktický, ale samozřejmě i sladký.
• 17.9. jednala v budově OU Tučín Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje. Po jednání se komise projela Tučolínem po obci a navštívila
Dům tradic a řemesel č.p.17.
• 18.9. uspořádal starosta obce pro členy SDH Tučín poděkování za pomoc při odstraňování následků vichřice. Na koupališti bylo připraveno pohoštění v podobě bečky piva a klobás z udírny.
• 19.9. proběhl podzimní turnaj v discgolfu pro amatéry a začátečníky. Jarní a letní turnaj byl zrušen z důvodu opatření COVID 19. Tentokrát vše vyšlo včetně
sluníčkového počasí, a tak si sobotní odpoledne přišlo užít 5 dětí a 16 dospělých.
Účastníci turnaje absolvovali úvodní vysvětlení hry a následně pak dvě kola soutěže. Po sečtení výsledků obou kol proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších. Z dětí se na 1. místě umístil Jakub Lukáš, druhý byl Rosťa Pospíšil a třetí
místo obsadil Vojta Bubeník. V kategorii žen vyhrála Blanka Bubeníková, druhá Irena Hlobilová a třetí místo si vyházela Petra Hlobilová. Z mužů se nejlépe umístil Tomáš Hála, druhý Jiří Řezníček a třetí Zdeněk Novák. Vyhodnoceni
byli zvlášť i začátečníci. Jarka Vrtělková, Maruška Hradilová a Oťa Jurečka, kteří
odehráli jen jedno kolo. Pro přítomné bylo připraveno také občerstvení z udírny
i pitný režim, o které se postaral pan Jaroslav Štěpaník.
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• 23.9. jednalo zastupitelstvo obce Tučín.
• 30.9. byla dokončena II. etapa akce „Půdní vestavba MŠ Tučín“. V těchto půdních prostorách vznikl nový prostor pro děti MŠ včetně sociálních zařízení, sprchy a malé kuchyňky. Prostory budou sloužit jako herna, tělocvična pro rozvoj pohybu, ale také místo pro rukodělné práce na získávání zručnosti nejen
dětí ale i dospělých. Hlavně pak byla zhodnocena půda, která byla v havarijním stavu a hrozilo zřícení krovů. Tak ať slouží k užitku dětem i dospělým. Na
projekt finančně přispěl Olomoucký kraj částkou 500.000,-Kč. Celkové náklady 1.800.000,-Kč.
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• 2. - 3.10. proběhlo první kolo senátních voleb a volby do zastupitelstev krajů.
• 3.10. proběhl sběr nebezpečného odpadu ve dvoře č.p.9.
• 8.10. byla pokácena lípa na Rybníčku u dětského hřiště, neboť se vlivem vytrvalých dešťů a větru nebezpečně naklonila a ohrožovala okolí. Děkujeme pohotovým občanům za včasné nahlášení.
• 9. - 10.10. se uskutečnilo druhé kolo senátních voleb.
• 14.10. bylo nutné opět udělat opatření proti přetečení hráze vodní plochy z důvodu většího přítoku vody, než stíhalo odtékat do potoka. Tentokrát ve dvojici
starosta Jiří Řezníček a člen zastupitelstva a jednotky SDH Jiří Sehnalík nainstalovali požární savice, aby se rozšířila kapacita odtékající vody a po vzoru stáčení
vína samospádem a nasátím se podařilo nádrž odlehčit a uvést do druhého dne
na standartní hladinu.
• 15.10. v čase 02:25 se rozezněla siréna spuštěna hasičským záchranným systémem a svolávala zásahovou jednotku SDH Tučín. Bylo potřeba pomoct s pytlováním písku pro ohrožený a zaplavující se Brodek u Přerova. Jednotka z Tučína
vyjela v počtu 4 členů.
• 13. - 23.10. byla uzavřena MŠ Tučín a vyhlášena pro všechny karanténa z důvodu COVID 19.
• 22.10. prováděl starosta obce dezinfekci ve všech prostorách MŠ Tučín. Byla provedena dezinfekce ozónem, který účinně likviduje všechny bakterie včetně viru
COVID 19.

InformaceVědci radí Čechům následující:
Kvůli šíření koronaviru omezila vláda volný pohyb lidí po Česku. Od středy
21.10. je nutná rouška i venku v případě potkávání lidí na menší vzdálenost jak
2 metry. Netýká se rodiny. Do obchodů nebo na poštu ale lidé mohou. Snažme
se vzájemně případnou nákazu mezi zákazníky a personálem eliminovat speciálními opatřeními. Nečekejme, až co nám nařídí vláda, ministerstvo nebo krizový štáb. Snažme chránit sami sebe a ostatní vzájemně dodržováním základních
hygienických podmínek, častějším řádným mytím rukou, užíváním desinfekce,
používáním roušek a nevytvářením hloučků lidí, byť by to byli přátelé. Zkusme
to vydržet a předejít hromadnému šíření v obci.
Nikdy nevíte kde, kdy a od koho se můžete nakazit. Nepohlížejte na nakažené
jako na vyvrhely a nikoho z ničeho neviňte. Oni se také nechtěli nakazit, ale bohužel byli v nevhodnou dobu na nevhodném místě. To samé se může stát Vám,
ani nebudete vědět odkud.
V případě, že se dostanete do karantény nebo v tom horším případě sami onemocníte virem COVID 19, snažte se maximálně dbát pokynů hygieny a nevycházejte ven. V případě nutnosti a potřeby informujte obecní úřad. Budeme se
snažit v rámci možností poskytnout pomoc. Zvláště pak u osamělých seniorů.
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Není to pro Vás povinné informovat OU, ale může to pomoci. Pracovníci úřadu
jsou Vázáni mlčenlivostí a nebudou Vaši informaci dále šířit.
Zakrývejte si obličej – ústa a nos i během návštěvy obchodu při vstupu do prodejny a ostatních veřejných míst, kde chcete vyřizovat své záležitosti. Dodržujte hygienická pravidla už při vstupu do prodejny, na úřady, nebo do hromadných dopravních prostředků (autobus). Při nákupu využívejte jednorázových
igelitových rukavic, v případně nutnosti kýchat či kašlat do kapesníku nebo rukávů, a nikoli do dlaní.
V obchodech, ale i při nevyhnutelném vyřizování a čekání ve frontách se snažte, aby mezi vámi a ostatními lidmi byly rozestupy alespoň dva metry. Protože se
jedná o kapénkovou infekci, v úplném bezpečí ale nejsme ani několik metrů od
dalších zákazníků. Vzhledem k nebezpečí nákazy je vhodné strávit v místě, kde
se setkává mnoho lidí, co nejkratší dobu.
Na základě opatření, která mají minimalizovat riziko přenosu epidemie onemocnění COVID 19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi občany bude do odvolání omezen vstup do budovy Obecního úřadu v Tučíně a zrušeny odpolední úřední hodiny. Nutné záležitosti občanů budou řešeny po zazvonění na zvonek u vstupu do budovy OU v době od 7 do 12 hodin. Zazvoňte
a vyčkejte příchodu pracovníka úřadu.
Je na každém občanovi, aby se přizpůsobil situaci a snažil se ochránit všemi dostupnými prostředky zakrytím úst a nosu šátkem, nákrčníkem, rolákem či
vlastnoručně ušitou rouškou. Jednoduchým opatřením můžete ochránit sami
sebe, ale i své okolí. Snažíme se opatřit desinfekci a jednorázové rukavice pro
ochranu pracovníků přicházejících do styku s veřejností a dáváme je do obchodu, MŠ, obecní úřad, knihovny a pracovníkům obce. Jednorázové roušky jsou
dostupné k prodeji i v COOP v Tučíně.
Není možné všechny informace zaslat formou SMS, neboť jsou obsáhlé, ale vše
je zveřejňováno na úřední desce případně aktualitách z obce. V této době vyhlášeného stavu nouze a ohrožení pandemií sledujte televizní vysílání ČT 24, webové stránky, kde se o nařízeních a doporučeních dovíte vše a s předstihem.
Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny občany v této nelehké situaci k
ohleduplnosti k vlastnímu zdraví a zdraví všech spoluobčanů, aby omezili v maximálně možné míře styk s veřejností a dodržovali vyhlášená opatření vládou,
Olomouckým krajem, hygienickou stanicí a obecními úřady. Buďte trpěliví,
obezřetní, vstřícní k možné pomoci svému okolí a blízkým. Zapomeňte na nervozitu, rozhořčení, osočování a vyčítání. Zloba a nevraživost nikomu nepomůže. Právě v takovéto krizové situaci se nejvíce pozná charakter člověka a pospolitost obce či celé společnosti.
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Vědci radí Čechům následující:
1) Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt
se všemi lidmi mimo vaši domácnost.
2) Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech
vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí
udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností, nebo kusem látky.
3) Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz)
4) To, co uděláme, či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc
vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajme ruskou ruletu s osudem našich blízkých. Víme z mnoha analýz a studií, že kombinace 1) a 2) je pro potlačení epidemie nejúčinnější.

COVID 19 očima občanů Tučína:
Svůj osobní život příliš často na sociálních sítích nesdílím, leč situace kolem
mě přiměla něco říci... ANEB moje osobní zkušenost s COVID 19...
Před úplným vypuknutím nemoci mě 2 dny trápí jen občasné pokašlávání, jinak se cítím zdravá. Po 2 dnech se probudím tak velkou bolestí zad, jako bych
je měla v krunýři či svěrací kazajce, k tomu mě sužuje svíravá bolest hlavy nereagující na žádná analgetika, každý pohyb hlavou je jako by mi někdo zarazil nůž do hlavy. Mám zvýšenou teplotu k 37,5°C, pokašlávám, bolí mě svaly,
jsem unavená. Takto se to táhne cca 3 dny, přičemž od 2. dne se přidává bolest na hrudi - pocit, jako by mi na hrudi seděl býk či jiné velké zvíře, a nemůžu se pořádně nadechnout. 4. den ztrácím chuť a čich, nadále trvají příznaky
výše zmíněné...Při sebemenší námaze, např. houpání syna v houpačce (nebojte, jsme doma v izolaci, houpačku máme v bytě), se zadýchávám a svírá mě na
hrudi...7. den pociťuji, že začínám opět cítit pachy kolem. 8. den se přidávají
bolesti drobných i větších kloubů...a konečně se cítím trochu lépe...
Zda mé příznaky odezní během pár dnů nebo se budu potýkat s nějakými následky této infekce, nevím, ale co vím je to, že COVID není obyčejná chřipka!!!
Jsem COVID pozitivní, jsem v izolaci se synem, jehož příznaky jsou naštěstí mírnější - první 2 dny měl zvýšenou teplotu s max. do 37,8°C, nechutenství, únava...
Nechci ničí soucit, důvodem, proč to píšu je, že chci upozornit na to, že COZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 04/2020
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VID existuje a je hloupost zavírat před tím oči. Je hloupost hrát si na hrdiny!
Lidi, roušky rozhodně noste!!! Ne kvůli tomu, že vám to nařizuje vláda, ale proto, abyste chránili své blízké před touhle „mrchou“! Můžete být ten „šťastlivec“,
který je jen bezpříznakovým nosičem, ale co ti druzí?!
Jak víte, že nebudete další, koho tahle nemoc postihne, třeba právě proto, že se
potká s někým, kdo hrdinsky roušku nenosí?
Buďte zodpovědní sami k sobě i k ostatním, zvažte, zda je třeba navštívit trhy či
jiné radovánky...
Já doufám, že nikdo další z mých milých nebude muset tímto projít!

MUDr. Petra Mackovíková

Omezení akcí:
Z důvodu vyhlášených opatření byly zrušeny akce na OU: oslavy výročí narozenin, školení řidičů, turnaj v discgolfu, Tučínský špekáček, Ukliďme si okolí Tučína společně, sběr starého železa, cyklovýlet, návštěva Tučína Mikroregionu Vsetínsko (už druhý termín), cvičení žen na OU, kalanetika, cvičení tai chi, malá
kopaná, hraní stolního tenisu a ostatní hromadné akce včetně sportu.
Individuální sporty, vycházky do přírody a jízda na kole jsou povoleny, ale nutné dodržovat zákaz shlukování, přípustné jsou jen rodinné skupiny nebo jednotlivci max. 2 lidé.
Uzavřena byla MŠ, ZŠ, knihovna a oblíbené pohostinství U Rybníčka.
Rádi bychom Vás tradičně pozvali na plánované akce obce a spolků, ale bohužel
situace je vážná, nelze nic podceňovat zvláště pak, když je ohroženo zdraví občanů, a proto letošní rok bude ve znamení kulturního a sportovního půstu. Po
dohodě s organizátory akcí nebudou v roce 2020 z důvodu opatření a prevence
proti COVID 19 uskutečněny další akce:
Termíny akcí:
17.10.
Vinobraní v Tučíně - zrušeno
6.11.
Vítání občánků (v 16 hod) - zrušeno
7.11.
Setkání seniorů a jubilantů - zrušeno
20.11.
Kateřinské posezení s Tučéňáky - zrušeno
5.12.
Mikuláš - obchůzka po obci - ???
Mrzí nás, že nelze uskutečnit z důvodu ohrožení přenosu nákazy ani přání jubilantům a vítání občánků. Nelze provést ani formou osobních návštěv. Zdraví obZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 04/2020
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čanů je na prvním místě.
Oslavenci i novorozenci o své nepřijdou a vše bude provedeno v náhradním
čase, jak situace dovolí.

Ošetření stromů
V uplynulých měsících prováděla objednaná firma údržbu zeleně. Jednalo se o
vzrostlé stromy a mladé stromky, u kterých bylo nutné provést výchovný řez. U
starších stromů byl proveden bezpečnostní ořez, u některých zajištění průjezdního profilu. Možná díky včasnému ořezu nebylo napácháno při větru více škod
a nedošlo ke zranění, neboť nebezpečné větve byly odstraněny bezpečně firmou.
Některé stromy musely být ze zdravotních důvodů i vykáceny. Ošetřeny byly
stromy na cyklostezce, kolem hřiště, na koupališti, na návsi, kolem lomu a na
křižovatce. Celkem bylo na ošetření vynaloženo cca 150.000,- Kč

Změna otevírací doby Pošta Želatovice
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dopoledne
zavřeno
8:00 – 11:00
zavřeno
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

Odpoledne
15:00– 18:00
zavřeno
15:00– 18:00
zavřeno
zavřeno

Změna Jízdního řádu spoj 920503
Přerov – Soběchleby – Horní Nětčice
Od 13.12.2020 vejde v platnost změna jízdního řádu autobusu
Změna se týká spoje č.8, v pracovní dny pojede autobus do Přerova z Tučína v
9:09 hodin.

Proč koupaliště nebylo v běžném provozu?
Od prvních teplejších dnů začaly kolovat zvláště u piva v pohostinství U Rybníč-
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ka dotazy a nářky, proč není otevřené koupaliště v Tučíně. Nevím, jestli odpověď
uspokojí rozvášněné hlavy, ale důvodů je několik. Opatření proti šíření coronaviru v době, kdy ještě bylo možné provozovat bazény ukládalo zvýšit dezinfikování vody na vrchní hranici použití chlóru. V Tučíně se voda nechává přírodní
a nemáme zařízení na bezpečné dávkování chlóru. Navíc musela být pravidelně
dezinfikována všechna madla, zábradlí a sociální zařízení a byly stanoveny jen
povolené počty koupajících se na metry čtvereční. Na tuto práci obec nemá provozovatele, protože není zájem z řad veřejnosti o pronájem a provozovat přes letní sezónu. Právě nezájem je další důvod, proč nelze zprovoznit. Je nutné, aby v
areálu byl dohled, který zajistí čistotu a pořádek na sociálních zařízeních a dbá
na bezpečnost koupání. Není možné jen napustit vodu a nechat otevřené, protože dochází bez dohledu k devastaci a krádežím zařízení v majetku obce a nepořádku. Dalším důvodem je nízká hladina spodních vod a bohužel nelze napouštět vždy když chceme. Obec již udělala opatření, že se vypouštěná voda nepouští do kanálu jako dříve, ale pořád to není ideální. Víme dobře, že pokud není v
předpovědi alespoň týden slunečno, nemá význam napouštět, protože pokud do
čisté vody naprší začne zelenat, a to je další důvod, proč se pak nepřijdou lidé
koupat, protože se jim voda nelíbí. Přitom i ta voda zelená je čistá, nezávadná,
což vědí zvláště lidé starší generace, kteří rádi využijí i zelenou vodu.
V době před hody byla předpověď počasí příznivá, a to jak na sluníčko, tak na
vládou uvolněná opatření covid 19, proto bylo koupaliště napuštěno, ať si alespoň zpříjemníme hodové slavnosti. Po hodech pak starosta sám chodil po práci čepovat pivo a prodávat nanuky dětem, aby byl nějaký dozor nad areálem a
návštěvníky, kteří si otevřeným bufetem zpříjemnili pobyt. Zvláštní je, že ti, co
nejvíce házeli u piva hromy blesky se ani nepřišli podívat, natož pak se okoupat. Můžeme Vás ujistit, že zastupitelstvu není osud koupaliště lhostejný a hledá
správné opatření, ale to nevyřešíme za měsíc.

Hlášení rozhlasu
Mnozí z Vás jsou zaregistrovaní na zasílání SMS zpráv prostřednictvím Hlášení
rozhlasu. Tento program využívá obec Tučín, aby bylo možné informovat občany o aktuálních událostech v obci jako jsou kulturní a sportovní aktivity, prodeje zboží, nabídky služeb, informace o změnách provozních dob prodejny, lékařky, úřadu, o mimořádných událostech a opatřeních a krizových hlášení. SMS je
forma okamžitého informování. Byly zrušeny domácí přijímače, které byly poruchové a opravy byly drahé. Hlášení rozhlasem zvukovým zas většina lidí neslyší, neboť mají všichni dokonale utěsněna plastová okna. V zasílání SMS zpráv
budeme pokračovat, ale chceme vylepšit systém ke zdokonalení tím, že si občané vyberou oblasti, o kterých chtějí být informováni. Je totiž zbytečné a nehospodárné, abychom posílali SMS o příjezdu prodejce Rosnička všem, když službu
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využije cca 10 nakupujících. Navíc přivítáme, když mají občané emailovou adresu, na kterou může přijít hlášení textu včetně obrázků a pozvánek a je to zdarma. Každou SMS obec platí a je tedy na místě, aby si každý určil, jaké informace
chce dostávat. Prosíme o vyplnění požadavků do přiloženého formuláře a odevzdání na OU do schránky. Pokud registrovaný příjemce neodevzdá dotazník,
budou zasílány pouze informace z krizového řízení.
Navíc máte možnost prostřednictvím http://tucin.hlasenirozhlasu.cz oznámit i
závady na majetku obce, nesvítící pouliční osvětlení, černé skládky apod. Prosíme vyplňte dotazník a obratem vraťte na OU.
Projekt :

Projekt :

„Půdní vestavba MŠ Tučín – II. etapa“
spolufinancoval Olomoucký kraj příspěvkem z Programu
obnovy venkova OLK, dotačního titulu DT1 Podpora
budování a obnova infrastruktury obce ve výši 500.000,-Kč

„PD – přestavba zemědělské usedlosti na garáže, dílnu a
sociální zázemí pro zaměstnance“
spolufinancoval Olomoucký kraj příspěvkem z Programu obnovy
venkova OLK, dotačního titulu DT3 Podpora přípravy projektové
dokumentace ve výši 110.000,- Kč

Projekt :

„Zachování provozu prodejny v Tučíně“
spolufinancoval Olomoucký kraj příspěvkem z Programu
obnovy venkova ve výši 100.000,- Kč

Projekt :

„Nákup věcného vybavení Jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Tučín“
spolufinancoval Olomoucký kraj příspěvkem
z Programu obnovy venkova ve výši 12.000,- Kč

Úspěchy - ocenění
10. září 2020 byly vyhlášeny ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Cenu za 1. místo v kategorii VODA – Cena za dlouhodobý přínos převzal od hejtmana Olomouckého kraje občan Tučína - Ing. Miroslav Dundálek. Blahopřejeme.
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V rámci 6. ročníku soutěže Odpadový Oskar, kterou pořádá organizace ARNIKA, podpořenou Ministerstvem životního prostředí byla v září oceněna obec
Tučín Odpadovým Oskarem za nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii
obcí do 1000 obyvatel v Olomouckém kraji.
Tučín si 1. místo v Olomouckém kraji vysloužil číslem 77,2 kg na obyvatele a
rok, což znamená úroveň třídění 21,9 %. V rámci celé ČR jsme i v krajích na
konci oceněných, neboť nejlepší obec do 1000 obyvatel má 42,5 kg/ob/rok. I tak
je to pro nás povzbuzení a první střípek za snahu těch občanů, kteří třídí poctivě
a snaží se dělat něco pro životní prostředí a také sami pro sebe.
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Beseda o Číně
Seniorky z Tučína uspořádaly besedu o Číně, a to 10.3.2020. Bylo to období
těsně před vypuknutím pandemie Covid 19. Občané Tučína byli informováni emailem nebo SMSkou o konání besedy. Některé občany jsme kontaktovali osobně. Přislíbili účast, ale den před konáním besedy bylo vyhlášeno vládou
omezení shromažďování maximálně 50 lidí. Proto už se někteří občané báli této
nemoci a raději se nezúčastnili. I přes toto omezení byla účast přes 30 občanů.
Prezentaci nám provedla naše cvičitelka tajči, která k nám dojíždí z Přerova. Beseda byla moc zajímavá, doprovázená komentářem i fotografiemi. Paní Trucálková jezdí do Číny již 20 let každým rokem spolu s dalšími cvičitelkami. Cvičení tajči si zajišťují vždy na týden v klášterech u mnichů, kde se učí nové sestavy.
Zbývající 3 týdny cestují a poznávají krásy Číny. Paní Trucálková zodpověděla
spoustu dotazů, které zajímaly přítomné účastníky. Beseda byla zakončena poděkováním a bohatým potleskem.
Hana Pavlíčková

Školní rok 2020 /2021 v MŠ Tučín
Pedagogický sbor – Kosíková Eva a Ševčíková Marie
Chůva, teta – Vysloužilová Michaela (odchází na mateřskou dovolenou), Lažová
Vladimíra
Domovnice, výdej stravy, teta – Pospíšilová Iva
Náš projekt: Šťastná školka II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013541
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči.
Projekt je 100 % hrazen z dotace. Realizace 1.9.2019 – 30.4.2021.
MŠ navštěvuje 20 dětí z Tučína a okolních vesnic. Pět dětí je dvouletých – pomáhá chůva.
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Vážení občané,
Letošní školní a kalendářní rok je tak trochu netradiční. I nás zasáhla vládní opatření spojená s koronavirem. Veškeré akce, které jsme měli připravené či nasmlouvané jsme museli zrušit.
Velké štěstí bylo, že karneval se v letošním roce uskutečnil již na začátku února, tudíž jsme o tuto akci nepřišli. Následoval projektový den „Voda v jednom kole“ v Pevnosti poznání (Olomouc), který se nám velmi líbil.
Při první vlně na jaře jsme po zmapování situace a po dohodě se zřizovatelem uzavřeli MŠ.
Někoho by možná napadlo, že jsme si udělaly „hezkou dovolenku“, ale nebylo tomu
tak. Scházely jsme se ve školce, kde jsme šily roušky, ať už pro občany Tučína, tak i
pro nemocnici či veřejnost. Doma jsme též nezahálely. Jak se říká, o rouškách se nám
i zdálo. Teta Iva s tetou Míšou desinfikovaly prostory školky, kontrolovaly a prováděly desinfekci hraček. Paní učitelky přizpůsobily Školní vzdělávací plán a připravovaly se na znovuotevření školky. Společně jsme se staraly o zahradu. Školku jsme otevřely zároveň se základními školami. Všichni jsme se na tuto chvíli těšili a zároveň se
obávali, jak budou opatření ve školce fungovat. Proces převzetí dítěte od rodičů byl
velmi zdlouhavý. Roušky, desinfekce, dodržování odstupů, měření teploty - všichni
spolupracovali, byli trpěliví a ohleduplní. S příchodem teplého počasí jsme hodně
času trávili na zahradě. Ať už jsme si hráli nebo se starali o záhonky. Naše pěstitelské
schopnosti se ukázaly jako velmi dobré. Školní rok jsme pomyslně zakončily společnou akcí s rodiči na školní zahradě.
Prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok.
Září
Na začátku školního roku jsme se s rodiči sešly na třídní schůzce, kde jsme si předali informace a domluvili se
na opatřeních, která nám zajistí nižší nemocnost v MŠ.
Přivítali jsme nové děti a nastalo adaptační období. Malošci šli z jedné náruče do druhé, utíraly jsme slzy a utěšovaly. Chůva velmi učitelkám pomůže, stará se o malé
děti, když paní učitelky pracují se školáky.
Každý týden plánujeme,
čemu se budeme v následujícím týdnu věnovat. Samozřejmě vše přizpůsobujeme
na míru dětem, sledujeme
složení dětí, počasí atd. Děti
se učí dodržovat nastavená
pravidla, což některým dělá malinko problém.
Už jsme měli jablíčkový (ovocný) týden, bramborový, dýňový a přivítali jsme ježka. Práce nám všem šla velmi od
ruky, děti jsou hodné, velcí hodně pomáhají maloškům.
Pod střechou naší školky finišuje úprava půdního prostoru – už se těšíme na její využití.
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Říjen
Teta Míša odešla na mateřskou dovolenou, tak ji nahradila nová teta Vlaďka. Přijatá opatření všichni dodržují, fungují, rodiče nám vychází vstříc, dobře se nám spolupracuje. V říjnu už děti neměly větší problém s dodržováním pravidel. Velmi je bavil týden s drakem, krásně vyzdobily školku. Chodíme na vycházky po Tučíně, obdivujeme přírodu, vaše zahrádky či domky. Občas se k nám přidá nějaká kočka či pes.
Znovu se objevila na scéně korona. Uzavřely se všechny školy, kromě mateřských.
Fungovali jsem dál, jen jsme přijali více opatření. Začali jsme nosit i častěji roušky ve
školce (nemáme povinnost), teta Iva desinfikovala několikrát denně školku, úzkostlivě jsme dbali na hygienu. Přesto všechno se ve školce korona vyskytla, následovala karanténa a uzavření školky.
Přeji Vám pevné zdraví, klidné podzimní dny a krásné Vánoční svátky.
Za kolektiv MŠ Kosíková Eva

Návštěva města Kroměříž
Dne 1.7. 2020 uskutečnilo 10 seniorek
z Tučína návštěvu města Kroměříž. Jely
jsme autobusem Přerov – Brno. Jelikož
mělo být teplé počasí, vyrazily jsme ráno v
6 hodin z Tučína a pokračovaly dále v 6,30
z Přerova. Protože autobus nikde nezastavuje, až v Kroměříži, cesta rychle uběhla a
my jsme byly v 7 hodin na místě. Nejprve jsme navštívily Podzámeckou zahradu,
která je velmi rozlehlá a krásná. Patří i s jinými památkami v Kroměříži k zapsaným na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Město Kroměříž dostalo dotaci z této unie, proto se v
současnosti provádí různé úpravy a opravy. Čekalo nás tam nespočet volně se pohybujících pávů, ve zvěřinci ptáci, opice a další zvířátka. Po cestě jsme viděly zajímavé
stromy a květiny, které nám nejsou známé. To bylo ještě příjemné svěží ráno. Po prohlídce zahrady bylo třeba doplnit kofein a další tekutiny, proto byla zastávka na krásném hlavním náměstí na venkovním posezení. V 10 hodin nás přivítala mladá slečna na prohlídku zámku, která byla velmi obsáhlá a poutavá. Divily jsme se kráse, kterou zámek oplývá, jak byli naši předkové šikovní a důslední v práci, že tato díla přežila několik století a válek. Po dobrém obědě jsme navštívily Květnou zahradu, která je také skvostem Kroměříže. Obrazce, které tvoří hlavně buxusové keře vyplněné
květinami, jsme sledovaly již ze zámku, a ještě v zahradě z terasy nad sochami Kolonády. V současné době zaměstnanci zahrad měli napilno s úpravami keřů a vysazováním květin, protože teď bylo delší dobu deštivé počasí. Výlet jsme zakončily dobrou kávičkou a zmrzlinou, než nám přijel autobus. Spokojenost byla veliká i počasím. Už si plánujeme, že navštívíme další města v blízkém okolí. Pokud by byl zájem
z řad seniorů, rádi rozšíříme naše řady.
Hana Pavlíčková
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Návštěva města Holešov
V průběhu prázdnin dne 25. srpna navštívily seniorky z Tučína další město v okolí, a
to tentokrát Holešov. Začaly jsem prohlídkou raně barokního zámku a zámecké zahrady francouzského typu, jejíž součástí je systém vodních kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce. Průvodkyně zámku nás ohromila znalostmi historie a vlastnictví holešovského panství několik století zpět. V zámecké zahradě zůstal jediný altán, ve kterém sídlí hvězdárna. Podívaly jsme se dalekohledem otevřenou kopulí na nejbližší věž kostela.
Jelikož průvodkyně zároveň provází také v místních kostelích, domluvily jsme se na
prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie, který pochází z roku 1708. Zaujala nás
trojlodní stavba v barokním slohu. Později byla přistavěna Černá kaple – hrobka
rodu Rottalů a Wrbnů. Kaple získala svou působivost díky černému a šedému mramoru na stěnách.

V blízkosti zámku se nachází Muzeum a Zemanova kovárna s původní dílnou. Zde
nás průvodce seznámil s vystavenými exponáty, popsal, jak fungovala kovárna, jak
se vyráběly podkovy a různé kovové pomůcky.
Poslední prohlídkou v Holešově byla ŠaCHova synagoga. Průvodce nám vyprávěl o
židovském osídlení města od roku 1560.
Holešov není velké město, ale svými památkami a svou historií nás velmi zaujal. Odměnou nám byly spokojené tváře účastníků.
Hana Pavlíčková

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do úklidu veřejných prostranství kolem
cest, obrubníků a před domy.
Děkujeme členům SDH Tučín a občanům, kteří se zapojili do úklidových prací po
vichřici. Děkujeme všem občanům, kteří dodržují základní opatření v ochraně svého zdraví a zdraví spoluobčanů
a pomáhají tak v klidu zvládnout nelehkou dobu řádění koronaviru.
starosta obce Tučín
Jiří Řezníček
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