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Vážení spoluobčané,
při pohledu na počasí venku za okny nám ani nepřijde, že už je zase prosinec, ale předvánoční shon a přípravy jsou jasným důkazem, že se opět přiblížil konec roku. Ohlédněme se tedy alespoň pár měsíců nazpět co se v obci událo.

Z činnosti obce:
• V říjnu došlo k propadnutí mostku na spodním konci. Opravu provedla firma SISKO. Z důvodu přetížení těžkou technikou se na financování podílel i majitel přilehlé nemovitosti.
• 8. 10. Mladí zahrádkáři po dohodě se starostou obce zryli bývalý záhon,
na který chtějí vysadit květiny a starat se o ně. Na zkoušku byl přidělen
záhonek před prodejnou jednoty.
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• 19. 10. se vypravili načerpat inspiraci a zkušenosti zástupci obce na odbornou poznávací exkurzi po vítězných obcích soutěže vesnice roku. Tuto akci pořádal pro obce Mikroregion Pobečví a cílem byla výměna zkušeností
z jiných oblastí. V průběhu dne byla navštívena obec Střítež nad Ludinou,
Skotnice, Albrechtičky, Kunín, Vrážné a Rouské.
• 24. 10. proběhlo na obecním úřadě veřejné setkání občanů v rámci komunitního plánování.Občané byli seznámeni s průběhem komunitního plánování
v naší oblasti MAS Záhoří – Bečva a mohli i sami svými připomínkami přispět k doplnění požadavků, které je trápí.Milým a přínosným překvapením
byla i účast mládeže na tomto setkání.
• Ve dnech 1.- 3. listopadu probíhal v Olomouci veletrh STAVOTECH. Obec
Tučín se zde prezentovala svým výstavním panelem o činnosti obce a promítanou prezentací.Výstavní panel si mohou občané prohlédnout ve vestibulu obecního úřadu.
• 1. listopadu provedli brigádníci pan Janoušek, Ondruška a pracovníci stolárny Bastol instalaci tabule Mikroregionu Pobečví u čekárny směr Pavlovice. Na tuto plochu bude umístněna tabule s informacemi o obci Tučín
a mapou celého mikroregionu včetně fotografií z jednotlivých obcí.
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• 2. listopadu byla provedena oprava prohnilého latění na krovu střechy budovy MŠ Tučín včetně vyčištění okapů.
• 3. 11. proběhlo na obecním úřadě 1. setkání dívek od 1. do 9. třídy s Majkou.Děvčata si po dohodě s pí. Breczkovou domluvili další setkání, na kterých zkouší ruční práce, tanec,cvičení i hry.
• 7. 11. pracovníci Fondu ochrany krajiny a životního prostředí provedli kontrolu a převzetí prací ošetření památné lípy.Na prořez a ošetření
byla získaná dotace ve výši 15.172,-Kč.vzhledem k pokročilé hnilobě a poškození bude nutné vyřezat ještě jednu středovou větev, aby zbytečně neubírala energii pro zdravé části.
• 10. 11. se opět po roce sešli senioři na svém 4. setkání. Viz článek
• 14. 11. provedli zahrádkáři nátěr vysázených stromků proti okusu.
• 16.11. byla opět uspořádána beseda o koření a čajích v budově obecního úřadu.Sešlo se opět dost zájemců o výklad Hany Novotné a možnost
přímo na místě si vybrat koření a čaje dle libosti.
• 17. 11. se uskutečnila generační brigáda na úklid listí do které se zapojili zahrádkáři a mladí zahrádkáři. Společně vyhrabali,naložili a odvezli listí
z ploch kolem cesty na spodní konec.V chladném počasí nebyla práce příjemná, ale na závěr se všichni mohli ohřát při malém občerstvení v místním pohostinství, které pro účastníky zajistil starosta obce.
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• 19. 11. provedli instalaci rozkládacího jeviště pracovníci stolařství Bastol
v budově obecního úřadu. Jeviště bude sloužit pro kulturní vystoupení, spolky a ochotnická divadla.Pořízení se podařilo díky sponzorskému daru firmy
VOŽENÍLEK pracovní oděvy a obuv.
• 23. 11. prováděli pracovníci Geocentra a pozemkového úřadu výklad k vytýčení hranic z pozemkové úpravy, včetně ukázky hranice na místě samém
pro vlastníky. Odsouhlasení vytýčení byl posledním krokem pro zapsání
pozemkové úpravy do katastru. V současné době již nabyl platnosti nový
operát a pozemková úprava se dostala do další části, kterou je realizace
plánu společných zařízení. 18. prosince na jednání starosty obce a zástupců
Ministerstva zemědělství Pozemkového úřadu Přerov byly upřesněny prioritní části realizace, na které budou zahájeny projektové práce. Jsou to:
protierozní opatření v části Pod hájem, výstavba retenční nádrže u Plaviska, zpevnění polních cest – za zahradami kolem Jurečkového, k plavisku, k Podolí, vybudování asfaltové cesty od radslavské křižovatky až
k vodojemu (Zemanka) a výsadba biokoridoru Nad žlibkama.
• 23. 11. byla podepsána darovací smlouva mezi obcí Tučín a firmou VOŽENÍLEK pracovní oděvy a obuv. Manželé Voženílkovi věnovali obci částku 35.000,- Kč na podporu spolkové činnosti a soužití v obci a
darovali polokošile s výšivkou znaku obce v hodnotě 11.900,- Kč kterými byli obdarováni zastupitelé a aktivní zástupci jednotlivých spolků.
Za dar děkujeme!
• 23. 11. ve večerních hodinách hostila budova obecního úřadu ochotnické
divadlo se svým předvedením muzikální hry „Sicilská komedie“. Ochotníci z Přerova tak poprvé vyzkoušeli nové jeviště a s úspěchem. Viz článek
• 24. 11. se sešly opět dívky s Majkou. Tentokrát společně vyráběly adventní věnečky a vánoční dekorace.
I na příští setkání zveme ostatní děvčata, pro která jsou tato setkání zaměřena.
• 24. 11. členové zastupitelstva pan Pospíšil, Kučerka,Novák a starosta Řezníček doplnili výzdobu osvětleného vánočního stromu. Za pomocí vysoké
plošiny doplnili světelný řetaz na špici a pověsili na strom keramické zvonečky, které zapůjčila na výzdobu z vlastní dílny paní Mirka Vejmolová.
V nepříznivém počasí zpříjemnila práci paní Jemelková čerstvými perníčky
a pí Pospíšilová horkým čajem s příchutí.
• 1. 12. uspořádal obecní úřad zájezd s exkurzí do zvonařské dílny rodiny
Dytrychových v Brodku u Přerova. Po obsáhlém výkladu o výrobě zvonů
a prohlídce slévárny si přítomní poslechli zvonkohru na náměstíčku v Brodku.Tím zájezd nekončil a autobus pokračoval do Kurdějova, kde byl hlavní
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cíl ve sklípku pana Zavadila. Příjemné prostředí sklepního podloubí navodilo výbornou atmosféru, do které zavítal i Mikuláš a anděl. Na každého se
dostalo a zazněli i básničky, které řádně dali zabrat bránicím. Příjemné
posezení s písničkami a doprovodem na kytaru Jirky Řezníčka bylo na chvíli přerušeno veselou tombolou a pak až nutným ukončením akce. Sedělo by se dál dobře, ale čas byl neúprosný a cesta daleká.
• 4. 12. přijal starosta obce pozvání do senátu České republiky v Praze
a zúčastnil se tak ocenění úspěšným obcím v soutěži Vesnice roku 2007.
Po prohlídce valdštejnského paláce a přivítání Petrem Pithartem společně
s dalšími senátory převzali symbolické ocenění a poděkování za práci pro obec.
• 5. 12. navštívil Mikuláš v dopoledních hodinách mateřskou školu Tučín,
kde naděloval nejmenším a vyslechl si spoustu pěkných říkanek. Družina čertů a andělů dorazila na červených saních pana ředitele Základní
školy Želatovice přímo z líhně.V odpoledních hodinách se zas přesunul
Mikuláš do líhně čertů a andělů ZŠ Želatovice, kde naděloval všem přítomným.Ve večerních hodinách se sešla druhá mikulášská družina složená
z mládežníků z obce, aby navštívili děti přímo v domácnostech.
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• 7. 12. uspořádala Marie Breczková za pomoci cvičenek kurz výroby adventních věnečků. Za pomoci a rad zahradnice aranžérky Kristýny Vašicové
z Tučína vytvořily přítomné ženy krásné výtvory,za které by se nemusel stydět ani profesionál. Škoda jen že některé z věnečků neponechaly majitelky
na výstavce, která proběhla následující dny sobotu a neděli na obecním úřadě.Výstavku věnečků a ostatních vánočních dekorací navštívilo přes 150
návštěvníků z obce i okolí.Na páteční kurz zavítala i kabelová televize Přerov, která odvysílala záznam 10. 12. na svém okruhu. Pro zájemce, kteří
by chtěli shlédnout tyto záběry mohou využít internetu. Na stránce www.
ktvprerov.cz zobrazíte televizní vysílání po kliknutí na KTV on line a vyhledáte aktuality ze dne 10. 12. 2007. Pak už jen můžete sledovat co viděli spousty občanů s napojením na kabelovou televizi.
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Dílna

Výběr doplňků
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Aranžování

Výstava
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Informace z Obecního úřadu Tučín
Obecní úřad vydal nové pohlednice obce. Zimní i letní. Pohlednice jsou k prodeji na obecním úřadě za 4,- Kč /kus
1kus je přílohou zpráviček
Nejbližší kulturní a sportovní akce:
31. 12. 2007 Silvestrovský výkop – v 10:00 hodin na hřišti v Tučíně. Zveme
všechny příznivce malé kopané, kteří si chtějí zahrát v posledním dnu v roce, nebo alespoň povzbudit své favority. Podpůrné prostředky na zahřátí v podobě svařáku a slivovice výjimečně povoleny.
1. 1. 2008 Nový rok – půl hodiny po půlnoci setkání občanů u rozsvíceného vánočního stromu s přípitkem svařeného vína a společným ohňostrojem,
který bude odpálen 00:40 na točně.
11. 1. 2008 Obecní ples – začátek 20:00 hodin na obecním úřadě. Hraje
SUN-SET Blazice. Vstupné s místenkou 60,- Kč v předprodeji od 2. 1. 2008
na obecním úřadě.
Občerstvení a něco k snědku zajištěno. Děkujeme za příspěvky do tomboly.
19. 1. 2008 Lidová zabíjačka – u Pohostinství Na Rybníčku – začátek
10:00 hodin
Možnost zakoupení a ochutnávka vepřových výrobků, klobás a masa. Pohostinství otevřeno
26. 1. 2008 Ples SDH Tučín – začátek 20:00 hodin na obecním úřadě. Hraje:
Rytmik – Valašské Meziříčí. Vstupné s místenkou 80,- Kč v předprodeji u pana Zdráhala Leoše.
2. 2. 2008 Vodění medvěda sraz masek na obecním úřadě 8:30 hodin. Začátek 9:00 hodin. Zveme děti, mládež i dospělé do maškarního průvodu. Pro masky občerstvení zajištěno. Některé části oblečení masek lze zapůjčit na OÚ.
Pochování basy - tradiční smuteční obřad rozloučení s basou včetně lidového soudu. K tanci a poslechu hraje Karel Caha - začátek ve 20:00 hodin.
Občerstvení zajištěno. Vstupné s místenkou 50,- Kč. Předprodej vstupenek od
23. 1. 2008 na OÚ.
1. 3. 2008 Country bál – Klub šipkařů Tučňáci Tučín zvou na westernovou tancovačku.
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Senioři v Tučíně kouzlili
V sobotu odpoledne patřily vyzdobené prostory víceúčelové budovy obecního úřadu v Tučíně seniorům.Letos již na 4. setkání, které pořádá obec pro své
seniory pozvala i rodáky, příbuzné a příznivce obce z okolí. Bohatý program zahájily děti z Mateřské školy Tučín pěknou pohádkou o Budulínkovi a pásmem písniček a říkanek. Následovalo vystoupení o něco málo starších dětí
ze základní školy Želatovice, do které docházejí
i děti z Tučína. Babičky
a dědečci odměnili děti velkým potleskem. Ten
byl zároveň poděkováním
za vlastnoručně vyrobená
přáníčka, která dostali od
Pozorní diváci
dětí z MŠ i ZŠ. Odměnu však měl připravenou i starosta v podobě sladkého pohoštění a vystoupení
kouzelníka pana Jiřího Krejčího z Ostravy. V tu chvíli se kouzlilo v obou sálech, neboť ve druhém byli pozornými diváky samotní senioři, kterým dokonale
příjemně zamotal hlavu kouzelník pan Roman Vejmola z Prostějova svou magickou zručností.
Zatím co se kouzlilo, u parketu se připravovala Moravská
Veselka, která pohladila na srdíčku a roztančila přítomné seniory. Jelikož bylo přítomno i dost samotných žen řádně se
zapotil předseda kulturního výboru Zdeněk Novák, který
si vzal za své všechny vytancovat. V průTanec s Moravskou Veselkou
běhu večera ještě
Zprávičky z Tučína 16/2007
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Děti ZŠ

Kouzelník
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předvedli dalším vystoupením své magické umění oba kouzelníci a oči kulila i Moravská Veselka. Senioři z Tučína a hrstka ze sousední obce strávili příjemnou sobotu až do skoro nočních hodin. O všechny se postarali členové kulturní a sportovní komise ZO Tučín včetně pěkné výzdoby
za to jim patří velké poděkování. I seniorky se aktivně zapojily a poděkování
patří zvláště paní Mattauchové za ušití prostírání. Už jen samotná účast seniorů znamenala možnou výhru, neboť každý kdo přišel byl v osudí o drobné
ceny. Setkání je takové poděkování a vyjádření, že si v obci vážíme i starších
občanů, kteří se také i ve svém věku podílí na zvelebování a celkovém životě v obci. Na ples si mnozí netroufnou, a tak proč by si nemohli zatancovat
a pobavit se jak se patří se svými vrstevníky.
Akce se vydařila díky všem přítomným účinkujícím, pořadatelům, chuti pobavit se a dobré náladě seniorů.

Komunitní plánování
Zveme občany na 5. veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
Setkání se uskuteční 24. 1. 2008 od 17 do 18:30 hodin v kulturním domě
v Pavlovicích.
Zapojte se do rozhodování o nabídce sociálních služeb ve vaší obci.

Po 56 letech se hrálo v Tučíně divadlo
Od doby, kdy se v Tučíně pravidelně hrálo ochotnické divadlo uplynulo již 56
let. Tuto dobu připomíná již jen bývalá malovaná opona, která v současné době
zdobí v zarámovaném stavu sál místní víceúčelové budovy. Obec pořádá pro své
občany zájezdy do divadla v Olomouci, ale letos poprvé vyzkoušela uspořádat
divadlo přímo v obci. V pátek 23.listopadu se zaplnil sál diváky, mezi kterými byly
i děti a mládež. Všichni netrpělivě čekali jaké to vlastně bude. V 18.30 hodin
všechny přítomné přivítal starosta obce, poděkoval manželům Voženílkovým
za příspěvek na pořízení jeviště a uvedl po půl století první hostující ochotnické
divadlo v Tučíně, kterým byl přerovský Dostavník.
Hudební komedie L.Pirandella „Sicilská komedie“ kterou s chutí zahráli herci z divadla Dostavník pobavila přítomné a sklidila velký potlesk. Přítomní
diváci byli tak zabraní do děje, že po skončení představení zůstali sedět v sále
,jakoby očekávali pokračování. Na to si však budou muset počkat až do příštího roku. Doufejme, že se i hercům v Tučíně líbilo byť by v trochu stísněnějším
prostředí než jsou asi zvyklí.Ale dle slov jednoho z ochotníků je lepší hrát v menším a plném sále než ve velkém a poloprázdném. Třeba toto představení oslovilo některé z mladších diváků a stanou se v budoucnu pravidelnými návštěvníky
i velkých divadel.
Zprávičky z Tučína 16/2007
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Osobnosti a významní rodáci obce
Brig. generál ing. Josef Dostál

Narozen 8. března 1891 v Tučíně čp. 19, 13. dubna 1945 zastřelen v Lipsku.
Studoval v Přerově vyšší hospodářskou školu, jako záložní jednoroční dobrovolník nastoupil vojenskou službu, v I. světové válce byl zajat, stal se správcem u statkáře Bachtina v Orlu, dne 8. září 1917 vstoupil do legií 7. střeleckého pluku jako vojín. Vrátil se v hodnosti kapitána 2. jízdního pluku v roce
1920. Po vzniku republiky v hodnosti praporečníka sloužil u armády, v roce
1930 byl jmenován v hodnosti podplukovníka velitelem 4. jezdeckého pluku Antonína Švehly v Klatovech a v jeho čele stál až do roku 1935. Zasloužil se o výstavbu pomníku Antonína Švehly před kasárnami, který byl slavnostně odhalen
15. dubna 1934. Do veřejného života v Klatovech se zapojil pomocí Selské jízdy,
která od roku 1931 dávala k dispozici četu dorostenců. Ti pak pobývali v kasárnách
na předvojenském výcviku v jízdě na koni. V roce 1932 se se dorostenecká čerta předvedla v rámci župního všesokolského sletu v Klatovech tehdejšímu ministru národní obrany Dr. Viškovskému, který jejich výcvik velmi ocenil a vyslovil Dostálovi pochvalu. V roce 1937 byl povýšen na generála a jmenován přednostou jezdeckého oddělení ministerstva národní obrany. Po obsazení republiky
Němci se Dostál zapojil v Klatovech do ilegálního hnutí, stanul v čele organizace
Československé obce legionářské. Dne 29. dubna 1943 byl zatčen v Klatovech,
vyšetřován v Praze na Pankráci, pak byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně,
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odtud do Drážďan, kde byl 27. září 1944 odsouzen za velezradu k trestu smrti. Vězení, ve kterém čekal na vykonání rozsudku, bylo ve dnech
13. – 15. února 1945 rozbombardováno. Dostál se
tehdy odmítl zúčastnit hromadného útěku vězňů
s odůvodněním, že má „otevřené nohy a že by
nestačil a byl by na obtíž spoluvězňům na útěku“. (Podle jedné verze byl Josef Dostál zařazen
do transportu, který zastavil u Míšně v lese. Protože Dostál nemohl jít, stráž SS jej na místě zastřelila, ale jeho smrt nahlásila až v Lipsku). Josef
Dostál se oženil s Miladou Cigánkovou z Brodku,
pocházející z učitelské rodiny. Dne 19. dubna 1927 se jim narodila dcera Milada. Manželka Milada Dostálová zemřela 30. dubna 1932 ve věku 28 let. Po zatčení otce
se studentka Milada přistěhovala v únoru 1944 ke své tetě Ludvice Cigánkové
do Brodku, v roce 1947 se odstěhovala do Prahy. Josef Dostál byl pochován v rodinné hrobce Cigánků na brodeckém hřbitově. Dne 28. července 1946 byla na jeho rodném domě v Tučíně čp. 19 slavnostně odhalena pamětní deska.

Poděkování
Děkujeme firmě VOŽENÍLEK pracovní oděvy a obuv za vstřícnost a podporu společenského dění v obci věnovaným sponzorským darem.

Na závěr:
Anketa, která byla součástí zpráviček je záležitostí všech občanů. Škoda že
ji využívá jen menší část obyvatel Tučína, i když počet vrácených dotazníků se od
poslední ankety značně zvýšil. Děkujeme všem za věnovanou chvilku času a vyplnění vašich názorů, které budou zohledněny v plánování příštích akcí v dalších letech. V březnovém čísle vás seznámíme s výsledky ankety. Děkujeme těm
co se nebojí vyslovit svůj názor a podepsat se pod něj, i když nebudeme nikde
zveřejňovat kdo a co upřednostňuje.Poděkování i těm co svůj názor napsali, ale
zatím se za něj stydí. Nebo možná za své jméno i když myslím že nemají za co.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům za spolupráci v roce 2007
a přeji všem hodně zdraví, štěstí, lásky pohody doma i v zaměstnání a spoustu elánu a sil do další spolupráce při zvelebování obce a svého prostředí pro život v naší malé obci Tučín, která je malá, ale díky Vám se, stává ve svém okolí
zvučným jménem, na které můžou být občané řádně pyšní.
Řezníček Jiří
starosta obce
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Vážení zákazníci,
vaše požadavky v záležitostech spojených s odběrem
zemního plynu a jeho vyúčtováním vám rádi
pomůžeme řešit na

novém telefonním čísle Zákaznické linky
skupiny RWE 840 11 33 55.
Volat můžete v pracovní dny od 7 do 17 hod.,
vždy za cenu místního hovoru.
Nové číslo Zákaznické linky nahrazuje dosud používané
číslo 840 111 115.
RWE - Váš spolehlivý dodavatel zemního plynu
Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.rwe-smp.cz

Vytiskla Tiskárna Pořízek, Palackého 1373, Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 724 249 239, e-mail: tiskarna@porizek.cz
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