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Vážení spoluobčané,

hodiny neúprosně tikají stále dopředu a dávají nám tak najevo,že čas běží
stále dál a nám se zdá, že den ode dne rychleji a rychleji. Ještě nedávno jsme se
ukrývali do stínku před ostrým letním sluncem a dnes už pomalu vytahujeme
teplejší oblečení a zkoušíme topidla jestli jsou připraveny nás zahřát.Stručným ohlédnutím si připomeňme co se vše v obci událo od posledního vydání
Zpráviček z Tučína.

Z činnosti obce :
• V červenci byla doknihovny provedena instalace dvou nových počítačů včetně programu nového systému půjčování knih. Jeden počítač je pro potřeby
knihovnice, druhý pro veřejnost. V současnosti tak můžou návštěvníci využít veřejného internetu na dvou počítačích.Nákup počítačů byl proveden
na základě získané dotace ve formě finanční podpory Ministerstva kultury
ve výši 54.000,- Kč.
• 16. 7. byly zahájeny práce
na předláždění poškozených
chodníků z úspor rozpočtu neprovedené akce. Na předláždění chodníků pracovali placenou brigádnickou prací
nezaměstnaní občané Tučína, pan Janoušek a pan Ondruška.Na akci bylo vyčleněno 200.000,- Kč
• 21. 7. na koupališti v Tučíně
zorganizovali Nadšenci PrázdPředlážďování chodníků
ninové táboření pro děti. Nocování včetně her a opékání se nebály ani ty nejmenší děti, které navštěvují
MŠ Tučín a společně se staršími kamarády úspěšně strávily i noční stezku odvahy. Děti procházely po setmění trasu vyznačenou světélkami a svíZprávičky z Tučína 15/2007
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tícími obrázky ke
stanovištím, na kterých je čekalo plnění
úkolů pohádkových
p o s t a v. Z a s p l nění úkolu dostaly
děti od převlečených pohádkových
postav nálepku na svou kartičku,
za kterou pak byly
vyhodnoceny sladkou i věcnou odměnou. Někteří rodiče jen zírali, že
si jejich malé ratolesti v noci na maminku ani nevzpomněly.

Stanování

Mladí zahradkáři
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V polovině července se přihlásili Mladí zahrádkáři, že chtějí něco udělat
pro obec. Po dohodě se starostou obce byli rozděleni na dvě skupinky. Každá z nich dostala na starost jednu čekárnu a kluci tak soutěžili, která bude
v průběhu letních měsíců lépe udržovaná. Mimo to se pustili i do čištění
okraje cest kolem obrubníků, což přispělo k zvelebení obce před hodovými slavnostmi. Přáním mladých zahrádkářů bylo mít svá vlastní trička s označením. Starosta přislíbil, že v případě činnosti budou i trička.
28.-29. 8. byly pro občany Tučína sváteční tradičními hodovými slavnostmi.
Sobota byla ve znamení sportovního zápolení, neděle byla pak již tradičně
kulturní a společenskou událostí. Na organizačním zabezpečení zapracovali členové SDH Tučín ve spolupráci s obcí. Stálo to hodně času a úsilí, ale 85 výročí založení SDH Tučín a získání Modré stuhy za společenský
život v obci si zasloužilo důstojné veselí. (Více samostatný článek.)
7. 8. pracovali zahrádkáři tentokrát však senioři a dílo jim šlo od ruky. Nový
plot mezi zahradou školy a trnkovým sadem je toho důkazem.
Začátkem srpna bylo rušno i v Mateřské škole Tučín. Paní učitelka Vysloužilová společně se školnicí pí. Pospíšilovou prováděly vyklizení vstupní místnosti, která nevábně sloužila jako částečné skladiště. Po vyklizení
bylo nutné opravit zvětralé omítky. To už provedl pan Škrobánek. Po vysušení zdiva se pracovnice školky samy pustily do malování a následných
úprav, aby se pobyt dětí v MŠ co nejvíce zpříjemnil. V prostorách herny
a jídelny byla vyměněna stará světla za nová zářivková svítidla z důvodu lepšího osvětlení. Maminky pí Ondrušková a pí Görfölová pak vyplevelily zarostlé pískoviště.
18. 8. uspořádal předseda kulturního a sportovního výboru ZO p. Novák společně se starostou obce 1. Neckyádu 2007 v Tučíně na koupališti. Za pomoci Nadšenců se tak zrodila nová sportovně zábavná akce. (Více samostatný článek.)
21. 8. proběhlo v obci Rouské oficiální slavnostní vyhlášení Vesnice
roku 2007 Olomouckého kraje. Vyhlášení se konalo ve vítězné obci za účasti představitelů kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Spolku pro obnovu venkova. Po slavnostním ceremoniálu zahájeném
zpívanou státní hymnou a kulturním vystoupením místních spolků vyhlásil oficiálně předseda hodnotitelské komise výsledky.

Zlatá stuha a titul Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje
Obec Rouské
Modrá stuha za společenský život
Obec Tučín
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Přáslavice
Bílá stuha za činnost mládeže
Obec Písečná
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Obec Těšetice
Zprávičky z Tučína 15/2007
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Zvláštní finanční ocenění 50.000,- Kč získala Obec Pavlovice
za práci s mládeží a Obec
Všechovice za činnost
knihovny.
Modrou stuhu převzal z rukou předsedy
Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavaly
starosta obce Tučín Jiří
Řezníček. Naše obec se
tak dostala opět do povědomí dalších obcí a předRouské 2007
stavitelů státní správy.
• 31. 8. zorganizovali rodiče s dětmi a hasiči z Tučína ukončení prázdnin
s lampiony (více samostatný článek)
• 10. 9. Starosta obce si pozval mladé zahrádkáře,aby s nimi vyhodnotil
úklid čekáren. Po celé dva měsíce červenec a srpen se snažili zametat a dokonce i umývat okna a objevila se i květinová výzdoba. Lépe však byla vyhodnocena skupinka pečující o čekárnu směr Přerov. Pod vedením
Martina Doležala se snažili Jiří Tomáš,Ondra Prudil a nově přibyl Tomáš
Čtvrtníček.Skupinka dostala od starosty symbolickou finanční odměnu,
ale ta ji nepřijala s odůvodněním, že čekárnu na Pavlovice často navštěvovala omladina, která tam dělala binec a ničila snahu druhé skupinky
pod vedením Radima Šuláka, se členy Zbyněk Krátký, Jan Simon a nově přibyli Michal Barbořík a Jan Přikryl. Starosta jejich rozhodnutí přijal a všem klukům rozdal trička s vyšitým znakem obce a nápisem Mladí
zahrádkáři Tučín. V další debatě se starostou projevili kluci zájem o nějaký záhonek, kde by mohli vysadit okrasné květiny. Po dohodě s vedoucí
prodejny Jednoty pí Šulyovou mohou zahrádkáři zkušebně osadit bývalý záhon kolem chodníku do prodejny,který je dnes zatravněn. Uvidíme
jak se jim bude dařit a hlavně jestli jim snaha vydrží. Nejen záhonek, ale
obě čekárny i v zimním období slíbili Mladí zahrádkáři udržovat a pokračuje i hodnocení. Na důkaz, že to myslí vážně si vyzvedli u starosty
barvu a poničenou čekárnu na Pavlovice sami vymalovali a uklidili.
• 12. 9. se pustili do pálení hromady klestí z celé obce zahrádkáři senioři.
Obecní úřad umožnil občanům svážet klestí ze stromů k plavisku, kde je
hromadně páleno pod dozorem.Táborák to byl velký ale na špekáčky to nebylo díky bezohledným občanům, kteří na hromadu navezli i odpady, které nemají se dřevem nic společného.
4

Zprávičky z Tučína 15/2007

• Od 20. 6. do 26. 9. prováděli zahrádkáři sčítání dopravy na silnicích
do Želatovic a Pavlovic. 9 sčítacích dnů dá výsledek zatížení uvedených
komunikací a bude podkladem pro výstavbu možných cyklostezek a stezek pro pěší. Sčítání se provádělo v rámci celé MAS Záhoří Bečva.

Informace z Obecního úřadu Tučín
• Výstavba RD v lokalitě Na Kopci
V současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení na zřízení inženýrských sítí – plyn, voda, elektro,
kanalizace, komunikace. Výstavba byla rozdělena na dvě etapy.První část
pozemků, kde vznikne 14 stavebních míst o rozloze od 700 do 2000 m2 už
byla vyčleněna a občané, kteří mají na těchto místech pozemky pronajaté od
obecního úřadu již obdrželi výpovědi z nájmu.Vzhledem k tomu, že nelze
přesně určit zahájení výstavby, mohou občané tyto pozemky ještě užívat
až do okamžiku výkopových prací s rizikem, že pak nebude brán ohled
na případnou úrodu. Předpoklad je, že bude zasíťování provedeno v první
polovině roku 2008 a pozemky se budou odprodávat v druhé polovině.
Vše bude závislé
na získání finančních prostředků.
Současně bude
kanalizace provedena kolem
Dudového, Barboříkových,
pana Bareše a napojena na stávající kanalizační řád
u tanečního kola.
Na obecním úřadě se do dnešního dne nahlás i l o 11 p ř e d běžných zájemZáměry odprodeje pozemků
ců o výstavbu.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci Čistírny odpadních vod
pro obec Tučín. Nejvhodnější a nejekonomičtější způsob čištění pro naši obec
vyplynul z průzkumu a jednání s odborníky, kteří se shodli na ČOV ve formě
biologických rybníků. Pro tento způsob byla navržena a schválena lokaliZprávičky z Tučína 15/2007
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ta obecních pozemků pod zahradami GRIGOVÝ. Při tomto způsobu čištění
bude zachována stávající kanalizace a nebude tedy nutné vynakládat vysoké investice do oddělené splaškové kanalizace, která by se musela provést
v celé obci. To by znamenalo rozkopání obce a následné rozkopání rodinných domů neboť by
se museli všichni připojit přímo novou přípojkou bez použití septiku a jímek odděleně
od dešťové kanalizace. Forma biologických rybníků umožňuje zachovat stávající připojení. Rybníky nijak nezatěžují
okolí zápachem (ne
víc jak kanál před deštěm) a v posledním
v řadě lze bezpečně
chovat
ryby.
Foto: záměry 002

Nejbližší kulturní a sportovní akce:
Zveme ženy na pravidelné cvičení každé pondělí v 18:30 hodin na obecním
úřadě v Tučíně.
Těší se na Vás Hanka Pavlíčková
Od středy 10. 10. je zahájeno cvičení kalanetiky na obecním úřadě od 18:30
hodin. Na cvičení bude vždy dohodnutý vyhovující termín pro většinu cvičenek. Těší se na Vás Maruška Brecková a cvičenky.
24. 10. - veřejné setkání k projektu „Podané ruce – projekt rozvoje občanské
společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“.
Zveme občany, seniory, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením i mládež na setkání, kde budou seznámeni s průběhem komunitního plánování v naší oblasti, a svými připomínkami, názory a požadavky mohou přispět k vylepšení nabídky služeb a rozvojových aktivit ve své obci. Setkání se uskuteční na Obecním úřadě Tučín ve středu 24. 10. v 17:30.
10. 11. - 4. Setkání seniorů
Od 15 hodin vystoupí děti MŠ Tučín a ZŠ Želatovice, kouzelník, od 16 hodin
hraje k tanci a poslechu Moravská veselka. Vstup zdarma, občerstvení možno zakoupit v baru.
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16. 11. - Beseda s Knihankou - pořádá KLUB žen od 18 hodin na OU téma: čaje, koření a jiné
23. 11. - Divadlo Dostavník představí své vystoupení v budově OÚ Tučín
s hrou „Sicilská komedie“. Začátek představení 18:30, vstup zdarma (hradí
OÚ)
1. 12. - (sobota) Zájezd do vinného sklípku pana Zavadila v Kurdějově.
Odjezd z Tučína bude upřesněn hlášením a ve vývěskách. Dopravu hradí OÚ,
konzumaci včetně večeře a dalšího jídla v hodnotě 350,- Kč si hradí každý
sám předem na OÚ. Cestou tam bude uskutečněna návštěva zvonařské dílny
v Brodku u Přerova s prohlídkou výroby zvonů a ukázka zvonkohry. Zájemci se mohou hlásit již nyní na OÚ Tučín
5. 12. - Mikulášská nadílka po obci ( čas bude upřesněn)
Malá kopaná
Rozpisy utkání, týmů malé kopané, hrající na hřišti v Tučíně
SK Tučín
- neděle 14.10., 9:00 hod. SME Lýsky
- neděle 28.10., 9:00 hod. Beda Team
- neděle 11.11., 9:00 hod. FC Nealko
- neděle 25.11., 9:00 hod. FC Brodek

Aktive Tučín
- neděle 14.10., 10:30 hod. FC Travič
- neděle 28.10., 10:30 hod. Kokoráček
- neděle 11.11., 10:30 hod. U Doktora
- neděle 25.11., 10:30.hod. FC Lahvator

Zajímavosti z obce
• 16.7. byla odchycena před obecním úřadem panem Janouškem vodní želva.
Pravděpodobně by si jí možná nikdo v trávě nevšiml,ale želva přecházela silnici.Velikost krunýře v průměru cca 23cm nasvědčoval tomu,že nejde
o žádnou mladici.Želva strávila 2 dny na obecním úřadě v krabici a když
se o ni nikdo nepřihlásil, byla odvezena po natočení reportáže pracovníky
Kabelové televize Přerov do jezírek v Dluhonicích, kde už přebývá několik nalezenců.

ŠVÉDSKO – Poznávací seminář
V neděli 16. 9. 2007 před půlnocí byla zahájena pracovní poznávací cesta financovaná z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje do Švédska. Cesta byla zaměřena na získání informací o realizaci projektů z EU v oblasti kolem
Stockholmu. Cílem bylo získání zkušeností s projekty zaměřenými především
na aktivity LEADER. Cesta byla určena pro zástupce Mikroregionů z OloZprávičky z Tučína 15/2007
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mouckého kraje. Za Mikroregion Pobečví nás reprezentovali starostové obcí
Radslavice – Jemelík, Sušice – Krátký a Tučín – Řezníček.
2. DEN: Odpoledne jsme přijeli do Gdyně, kde nás nalodili na trajekt a během cesty jsme přenocovali.
3. DEN: Ráno jsme vylodili ve Švédsku a měli před sebou 450 km
do Stockholmu. Odpoledne jsme navštívili centrum LEADER+ - The Swedish Network Unit for Leader+ .
Projektový manažer Hans Olof Stålgrena, za účasti jeho asistentky Ulriky
Manson nás informoval o národní síti pro venkov, která není podřízena státním
organizacím. Se státními organizacemi má sepsánu smlouvu o spolupráci. V této síti ve Stockholmu jsou zaměstnáni celkem 4 lidé na částečný úvazek což činí
celkem 2 celá pracovní místa. Národní sít´ navázala na činnost spolku HUSH
(národní společnost pro ekonomické a zemědělské společenství), který ve
Švédsku pracuje 200 let. Ve Stockholmu především pracují s informacemi,
pořádají konference a pomáhají najít partnery v jiných zemích.
Švédsko je do aktivity LEADER zapojeno od roku 1997, kdy začínali s 12
MAS.
V zahájeném programovacím období bude o podporu žádat již 70 MAS.
V severní části Švédska nejsou dnes žádné MAS. MAS byly pouze na 20 %
území. Cílem je nárůst na 75 %.
Na aktivity Švédského venkovského programu je dohodnuto 530 milionů
EURO ročně. Z toho na LEADER 36 milionů EURO ročně. Financováno bude
40% z EU, 30% od vlády a 30 % místní organizace.
Kraje rozdělují finance samy. Systém administrace zakládání MAS je stejný jako u nás.
Programy jsou zde zaměřeny na zvýšení kvality života, rozvoj podnikání,
turistický ruch spojený s rybolovem.
Například úspěšný byl projekt zemědělský využívající mlezivo (první
mléko) od krav, které není průmyslově využitelné, ale je velmi bohaté na vitamíny a enzymy. Výkup je za 2,5 Euro za litr mleziva. V malé výrobně mlezivo zpracovávají (bez pasterizace) a vyrábí z něj delikatesní dezert,
který je prodáván pouze v několika restauracích. Samostatně je zkoumán
jeho vliv na zdraví ve dvou domovech důchodců.
Na severu Švédska jsou velké statky o které není dnes zájem. Vítězem byl projekt podpory udržení osídlení v této oblasti a přebudování statku na turistické účely.
Ubytováni jsme byli večer v Västeras.
4. DEN: Ráno jsme odjeli do oblasti Místní akční skupiny Våg 21
(„Vlna 21“) s centrem v Katrineholmu, prezentaci místní akční skupiny zajistily projektové manažerky Karina Veinhede a Birgit Andersson.
Seznámily nás s program rozvoje oblasti Våg 21, strategie podpory podnikání a tvorby pracovních příležitostí na venkově.
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Navštívené úspěšné projekty:
1. Boda Kvarn – starý mlýn na obilí z 15 století zařazený od roku 1955
mezi památky, který stále po opravách mele starou technologií mouku (2
kg prodávají za 3 Euro). Současně zde mají starou turbínu, která je vyměněna a slouží jako muzejní kus. Na jejím místě je osazena nová technologie
a po dokončení realizace projektu bude zásobovat elektrickým proudem
50 okolních sídel. Je zde plánována výroba 800 KW/hod za rok. Současně v objektu vybudovali společenské centrum, kde se místní lidé schází a diskutují. Objekt je ve vlastnictví spolku. Dnes zde chod zajišťují formou dobrovolnictví.
2. Rejmyre Glas centrum – z našeho pohledu využité Brownfilds. Ve vesnici byla 300 let stará sklárna, která využívala pouze část svých objektů.
Část provozovny sklárny zde zůstala. Výrobna je turistům veřejně přístupná a je propojena s obchodem nabízejícím široké spektrum sklářských
výrobků.
Dále byla vybudována pěkná restaurace s menším a větším konferenčním
sálem. Z objektu se stalo obchodní centrum, kde je cca 10 obchůdků s různými rukodělnými předměty. Dále kovárna s obchodem.
3. Vingaker – outletové centrum
Projekt již běží rok. V bývalé továrně zřídili outletové centru (prodej oděvů
po slevách). Městečko se stalo za rok díky reklamní akci v novinách známým
centrem ve Švédsku. Švédové si potrpí na značkové oděvy a slevy jsou zde
z jejich pohledu výrazné, proto se sem hodně jezdí (ročně 0,5 milionů zákazníků). Cílem bylo rozšíření obchodu ve městě. Běžný obchod okolní větší
města soustředila na sebe.
5. DEN: Ráno jsme odjeli do oblasti Místní akční skupiny Nedre Dalälven.
Celý den nás provázeli a o práci místní akční skupiny presetovali projektoví
manažeři Kiel Tofters, Kalle Hedin a Kia Olofsdotter Hugoson.
Seznámili nás s konkrétními projekty – Development of Östervåla – iniciativa rozvoje regionu Östervåla, ve spolupráci s podnikatelskými subjekty.
Jejich cílem je tvorba kvalifikovaných pracovních příležitostí, příliv mladé
generace na venkov.
Ukázali nám realizovaný projekt - obnovu kostela Äspes. Kostel je z 13tého století a v roce 1760 ho církev uzavřela a stal se ovčínem. V roce 1960
byl zařazen mezi památkové objekty a majitelé započali s rekonstrukcí. Byly
renovovány malby na zdi kostela z 15-tého století. Dnes je kostel opět využíván
na mše, svatby a koncerty. Vedle kostela je také větší obytný objekt, který je
upraven jako zázemí pro uvedené aktivity. Zde probíhala presentace MAS.
Enrych Thomke – se zabývá v MAS marketingem a rozvojovými projekty
v oblasti kolem řeky. Projekt „The tourism network” je postaven na rozvoji turistického ruchu. Základem je krásná příroda, rybolov a místní kultura.
Zprávičky z Tučína 15/2007

9

Projekt začal připravovat v roce 1999. Jedná se o oblast farem a divočiny. Farmáři si uvědomují jak je důležité udržet život v oblasti. Dnes se ročně prodá
kolem 110 tisíc kusů denních rybářských lístků. Zakládají si na etice rybolovu a domů si rybáři odváží jen dvě ryby. Ostatní ulovené pouští zpět do vody. Berou řece jen to co mohou v krátké době sníst.
Po přejezdu do Svartädalenu nás přitítala Anne Katrin manažerka této oblasti. Zde realizují projekt „Údolí černé řeky 2002”. Lidé v oblasti žijí
1000 let. Projekt zpracovali bez technické přípravy a přímo požádali občany
o předání podnětů. Z podnětů sestavovali strategii, kterou ještě opakovaně
konzultovali. Výstupem byly cíle – intrastruktura pro cestovní ruch, marketing, stavby pro sport a cykloturistiku, rak říční – přírodní zdroj, natočení
filmu o místním festivalu.
Cílem je rozvoj oblasti, udržení krajiny spasením luk. Spolupráce s občany
je velká – bylo odpracováno 40000 dobrovolnických hodin.
V závěru lze konstatovat:
1. Švédská strana nás seznámila s výše uvedenými neinvestičními i investičními projekty, které realizovali z prostředků EU nenásilně se zaměřením
na zachování a zlepšení života na venkově.
Všechny presentované projekty jsou pro účastníky zdrojem možností k realizaci.
2. Jejich model spolupráce Leader byl zpracován a navázán na tradici fungujících spolků zaměřených na rozvoj venkova. Spolek HUSH je základním článkem organizace aktivity Leader. Spolupráce neziskového sektoru s podnikateli je stále rozvíjena. Samospráva je vstřícným a pomocným
článkem.
3. Váží si své historie. Vlajka je pro ně symbol státu a je vidět na mnoho místech. S úctou přistupují ke všem tradicím. V tomto duchu pracují
s mládeží.
4. Švédští aktivisté nespoléhají jen na finance EU, často se divili dotazům
účastníků na zdroje a jejich získávání z EU.
5. Aktivně spolupracují s občany a vytvářejí široká partnerství. Dobrovolnictví je přirozené. Aktivně také vyhledávají podnikatele a možnosti rozšíření služeb pro lidi na venkově.
6. Vyhledávají další možnosti k udržení mladých lidí a především mladých
rodin na venkově.
7. Citlivě přistupují k životnímu prostředí, kladou důraz na uchování
přírodních hodnot. V krajině staví citlivě vcelku skromné domy tradičního švédského typu.
8. V jejich strategických dokumentech je na prvním místě rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a tím i získání více pracovních příležitostí
v oblasti.
9. Bylo možno se inspirovat v jejich harmonii, skromnosti, úctě k přírodě
a určité švédské „sociální rovnosti“.
10
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Cesta byla opravdu pracovní a kdo od této akce očekával odpočinkový
turistický výlet byl asi zklamán.
Většinu času stráveného v autobuse přejezdy na jednotlivé semináře
byla unavující, ale získané poznatky, navázané kontakty a výměna zkušeností
s ostatními účastníky semináře z řad krajských a ministerských pracovníků
jsou velkým přínosem pro další spolupráci v oblasti rozvoje obce.
Řezníček Jiří, starosta obce

Osobnosti a významní rodáci obce
P. Tomáš Šilinger
1866 - 1913
„Ne sobě žil, ale národu svému a pravdě.“
P. Tomáš Šilinger, křestním jménem Eduard, se narodil shodou náhod v Tučíně dne 16. 12. 1866 a stal se tak jedním z nejvýznamnějších rodáků naší obce.
Stalo se tak během návštěvy jeho matky u příbuzných a nutno poznamenat,
že k naší obci neměl nikdy žádný bližší vztah. Celé své dětství a mládí prožil v Dřevohosticích, kde byl jeho otec obchodníkem, vedoucím pošty a jeden čas dokonce starostou.
Jeho otec zemřel, když bylo Eduardovi 7 let, a tak osiřel i s bratrem Josefem,
mladším o tři léta. Bratři spolu s matkou po smrti otce zažili hodně bídy. Po vyjití obecné školy ho matka po přímluvě učitelů a přátel nechala vystudovat
gymnázium v Přerově. Jeden z jeho spolužáků ho charakterizoval takto: „Vidím
ho živě, ještě dnes, jak chudě oblečen, s několika stočenými listy z učebnice se
ubírá s jasnou tváří do školy.“ Po celou dobu gymnaziálních studií prospíval
s vyznamenáním a byl vždy mezi prvními. Po maturitě v červnu 1866 se rozhodl stát se knězem a vstoupil do Starobrněnského kláštera k Augustiniánům,
kde dostal řeholní jméno Tomáš. Na kněze byl vysvěcen 26.7.1891. Jako kněz
se věnoval aktivní činnosti ve veřejném katolickém a církevním životě.
P. Tomáš Šilinger byl výborný kazatel a často mluvíval na stovkách míst
celé Moravy při různých slavnostech. Svými články přispíval do katolického týdeníku Hlas. Byl iniciátorem založení Jednoty katolického duchovenstva brněnské diecéze. V roce 1896 se stal šéfredaktorem Hlasu, který rozšířil
z týdeníku na deník. Za něho se staly noviny Hlas tlumočníkem katolických
a národních snah na Moravě, což vedlo k ustavení Katolické národní strany,
která se později po roce 1918 spolu s Křesťanským sociálním hnutím vedeným Janem Šrámkem transformovala v Československou stranu lidovou.
Jeho všestranná veřejná činnost vedla po zavedení všeobecného volebního práva v tehdejším Rakousko-Uhersku k jeho kandidatuře ve volbách
v roce 1901 do Vídeňské Říšské rady za okresy Hustopeče, Hodonín, Mikulov a Znojmo. Nebyl tehdy ještě zvolen, protože někteří čeští voliči, než by
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volili katolického kněze, dali svůj hlas německému liberálovi. Šilinger uspěl
až v dalších volbách v roce 1907, kdy kandidoval v tehdejších soudních okresech Břeclav, Klobouky, Hustopeče a Židlochovice. V dalších volbách v roce
1911 a 1913 byl již zvolen do Říšské rady a do Moravské zemské sněmovny
obrovskou většinou.
Po svém zvolení poslancem usiloval zejména o rozvoj českého školství
tam, kde dosud byly jen školy německé. Jeho zásluhou vznikly české školy
v Hustopečích, Poštorné, Židlochovicích, ve Vranovicích a v několika obcích na Znojemsku. Apeloval na české rodiče, že české dítě patří do školy české a svou brilantní výmluvností se mu podařilo, že
hodně českých dětí odvrátil
od poněmčení. Jeho společnou zásluhou s malíři Frolkou a Jožou Úprkem se
také podařilo postavit Dům
moravských umělců v Hodoníně.
Podle vzpomínek spoluposlanců - bez rozdílu politických stran - i všech, kteří s ním přišli do styku, byl
pokládán za přičinlivého svědomitého a obratného poslance, který dovedl využít každé příležitosti ve prospěch svých voličů a ve prospěch celého národa. P. Šilinger byl idealista, žádná práce pro národ nebyla mu příliš velkou a žádná námaha příliš obtížnou. Tato obrovská práce a bezmezná horlivost vyčerpávala jeho dušení i tělesné síly a byla také
příčinou jeho předčasné smrti. V roce 1913 naplno propukla choroba, která dosud skrytě podrývala jeho zdraví a P. Tomáš Šilinger 17. 6. umírá. Velkolepý jeho pohřeb v Brně za velké účasti lidí byl důkazem, jak velké lásce
a oblibě se u všech těšil.
Po úmrtí P. Šilingera došlo konventu Starobrněnského kláštera mnoho soustrastných kondolencí od předních představitelů státu, měst a obcí, i od vynikajících jednotlivců. Mezi jinými soustrast vyslovil tehdejší poslanec a pozdější prezident Tomáš G. Masaryk. Po smrti byl dlouho vzpomínám a oslavován. Při různých slavnostních příležitostech a výročích byly v řadě měst
a obcí na Moravě pojmenovány spolkové domy a orlovny jeho jménem a zasazeny na ně pamětní vzpomínkové desky. Mnoho měst a obcí mu při těchto příležitostech udělilo čestné občanství.
12
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Tučín oslavil 85 let založení SDH a modrou stuhu
O víkendu bylo v Tučíně opět rušno a hlavně veselo. Tradiční hodové slavnosti zasvěcené Svaté Anně byly zahájeny již v sobotu výstavkou fotografií
z činnosti obce a Sboru dobrovolných hasičů Tučín, který slavil v letošním
roce 85. výročí založení. Odpoledne ožil sportovní areál, kde se odehrávaly
atraktivní utkání v malé kopané týmu svobodných, ženatých, dívek a žen,
seniorů a zastupitelstva obce. V prvním utkání zvítězili svobodní nad ženatými 2:1, ale v penaltovém rozstřelu byli lepší ženatí.V utkání dívek a žen proti chlapcům byly úspěšnější děvčata i díky galantnosti soupeře. Ve třetím utkání nastoupilo zastupitelstvo obce proti seniorům. Dobře připravený tým zastupitelstva včetně masérky a zdravotnice vyhrál v poměru 3:0. Ihned po skončení kopané se areál proměnil v požární kolbiště. K soutěži požárních družstev v netradičním útoku se do Tučína sjelo 6 mužských a 2 družstva žen. Kratší
ženskou část zvládlo lépe družstvo domácích žen z Tučína a hosté z Pavlovic
se museli smířit s 2. místem. V mužské části soutěže po prvním kole vedli také
hasiči z Tučína, ale až v předposledním útoku je překonalo družstvo SDH Radslavic o necelou sekundu a zaslouženě si odnesli cenu starosty obce. Druzí
se umístnili domácí, 3. místo SDH Hradčany, 4. SDH Sušice, 5. SDH Podolí a 6. místo Pavlovice. V průběhu dne si mohli všichni návštěvníci bez rozdílu věku vyzkoušet jízdu na motokárách TOM a RACE na asfaltovém povrchu. Po všech sportovních kláních přišlo vhod posezení v areálu koupaliště
u reprodukované hudby.

Hody průvod
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Neděle již tradičně začala hudebním budíčkem. U každého stavení, kde
bydlí Anička, zahrála dechová hudba pro dobrou náladu. Po deváté vyšel
od obecního úřadu slavnostní průvod členů spolků, hasičů a občanů k místní kapli,kde proběhla mše svatá včetně požehnání požárního vozidla SDH
Tučín. V závěru mše zástupci spolků symbolicky předali starostovi obce cenu,
kterou obec získala v soutěži Vesnice roku 2007 Olomouckého kraje. Starosta poděkoval všem a pozval všechny přítomné na náves k hodové veselici,
kde již byly připraveny i pouťové atrakce. Odpoledne zpestřila hodový program ukázka zásahu historické koňské stříkačky v podání SDH Dřevohostice
a taneční ukázky DDM Atlas Přerov. Hody se vydařily a tučíňáci tak oslavili řádně nejen své hody, ale i Modrou stuhu za společenský život v obci, který jak je vidět, je v Tučíně bohatý a má zde své zázemí. Pohodu a náladu z
příjemného víkendu nezkazil ani noční déšť. Jak říkají někteří „My nezmokneme, do hospody neprší!“.

NECKYÁDA – Tučín 2007
Vyzkoušet novou akci a obohatit společenský život v obci se rozhodl
v Tučíně sportovní a kulturní výbor zastupitelstva obce se starostou. Aby
se mohli vyřádit a projevit skryté kutilské talenty, byla vyhlášena 1. Neckyáda 2007 na koupališti v Tučíně. Podmínka byla účast s vlastnoručně
vyrobeným plavidlem maximálních rozměrů 2x3 metry. Již v průběhu týdne
se projevila neúčast některých kluků v klasických vesnických rošťárnách,
neboť byli zaneprázdněni výrobou svých plavidel. V sobotu 18. 8. vše vypuklo a pořadatelé byli sami zvědaví jaký bude o novou akci zájem. Do soutěže
se zaregistrovaly 3 plavidla, což nebylo moc, ale napoprvé jak se říká „Dobrého stačí málo“. Navíc další dvě plavidla starších nebyla přítomna z důvodů účasti v požární soutěži.
Rozlosováním byl zahájen samotný závod. V prvním kole závodu plavidel
měly posádky za úkol vystartovat ze souše se svým plavidlem, dopravit
ho na vodu, obeplout bójku a vrátit se zpět do cíle. Byla to taková časovka, kdy
startovala plavidla samostatně. Jako první startovala posádka plavidla „Parník ZUBR“ s kapitánem Ondrou Prudilem a kormidelníkem Radimem Šulákem. Nástup na vodu se neobešel bez koupele kapitána Ondry, ale pak se roztočily lopatky poháněné silou drobných brček kapitána a parník vyplul k bójce. Tam bylo hodně práce pro kormidelníka, ale manévr se svým lopatovým
kormidlem zvládl Radim dobře a celá posádka doplula do cíle.
Druhé plavidlo s názvem „SPREENGFEELD“ odstartovalo pod vedením
kapitána Tomáše Prudila a plavčíka Adama Kariky. Jejich ponton poháněný
vyrobenými pádly byl silný,ale malý problém vznikl pouze na obrátce u bójky
jinak bez problémů posádka dosáhla cíle. V pořadí třetí startovalo nejstarší
14
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plavidlo „lechová kavalerie“, ve kterém se snad koupaly ještě naše prababičky.
Po startu se opatrně první do plavidla nalodil plavčík Jirka Řezníček,ale
po přistoupení kapitána Zdeňka Nováka se plavidlo nehodlalo vydat do dáli, ale okamžitou stojkou i s posádkou zmizelo pod hladinou jako Titanic.
Posádka však plavidlo vylovila na hladinu a dotlačila k bojce, kde bylo plavidlo zbaveno vody a po změně způsobu plavby dorazila také tato posádka do cíle.
Ve druhém kole byl na pořadí hromadný start všech plavidel najednou.
Z bezpečnostních důvodů došlo ke změně pouze u posádky Titanicu, kde
vzhledem k nosnosti plavidla startoval už jen kapitán. Nejrychlejší v tomto kole bylo plavidlo SPREENGFEELD, druhý Parník ZUBR a třetí Plechová kavalérie. Kapitán Zdeněk vzal opět plechovou stařenku útokem
a tak byl diskvalifikován. Ve třetím kole se tentokrát již startem z vody rozhodovalo o celkovém vítězi. Rychlejší byla posádka Tomáš a Adam a tak zaslouženě získala 1. místo i sladké a věcné odměny. Na druhém místě skončila posádka Radima s Ondrou. Třetí místo nebylo hodnoceno, neboť soutěž
ponorek bude možná otevřena v příštím roce.
Pořadatelé vyhodnotili i soutěž stáje konstruktérů. Zde si největší ohlas rozhodčích i diváků získal Parník ZUBR a tak mladí konstruktéři Ondra s Radimem získali ceny a velký aplaus od početného obecenstva.
Zprávičky z Tučína 15/2007
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První NECKYÁDA v Tučíně i přes malý počet plavidel skončila úspěšně
a již dnes přemýšlí posádky, jak svá plavidla vylepší, a ostatní, kteří v sobotu jen tiše záviděli ze břehu, už budou příští rok jako účastníci. Kdo nebyl
může závidět, nebo se alespoň podívat na fotografie na www.tucin.cz. Akce
splnila svůj účel. Zaměstnala děti a mládež ,rozbouřila jejich důvtip a šikovnost
a pobavila všechny přítomné diváky včetně nejstaršího občana obce, který se
ve svých 88 letech přišel také podívat . Tak příští rok na NECKYÁDĚ 2008
v Tučíně Ahoj.

Ukončení prázdnin s lampiony
V měsíci srpnu se tučínské maminky rozhodly zpestřit poslední prázdninový den lampiónovým průvodem, nejen svým dětem, ale i těm, kteří měli chuť
s námi netradičně ukončit prázdniny. Svou pomoc nám přislíbili nejen tatínci, ale i SDH Tučín. A tak v pátek 31. 8. v 18:30 hodin jsme se sešli u hostince Na rybníčku, kde na každé dítě s lampionem čekalo sladké překvapení
darované obchůdkem Venda a voňavý kabanos z udírny našich hasičů.
Všichni jsme netrpělivě čekali až se setmí. Poté jsme se seřadili a v doprovodu zástupců hasičů,kteří přihlíželi na bezpečnost celé akce, vyrazili ulicemi naší
krásné obce, kterou ještě přikrášlil nespočet zářících lampiónů a svítících náramků. Tak jako jsme přivítali Nový rok ohňostrojem,organizovaným obec16
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ním úřadem, podobně děti mohly zahájit nový školní rok ohňostrojem odpáleným na závěr
tatínky Jaroslavem Barboříkem
a Ladislavem Přikrylem.Největší odměnou pro rodiče pořádající tuto akci, byla nejen radost
nejmenších dětí, ale i překvapivě
velká účast spoluobčanů. Všem
zúčastněným a hlavně níže uvedeným sponzorům, bez kterých by se akce v takovém rozsahu nemohla uskutečnit, touLampionový průvod v Tučíně
to cestou děkujeme.
Sponzoři: Barboříkovi (BASTOL), Barboříková Anna, Přikrylovi (Hallexo),
Daďovi, obchůdek Venda, SDH Tučín, Benešovi, Führich-Konvičná,Görfölovi,Rychlíkovi, Kolář Karel, Kociánovi, Zahrádkáři, Podmolíkovi st., Podmolíkovi ml., Solařovi, Zdráhalovi st., Zdráhalovi ml., Zdráhal Leoš, Zdráhal Tomáš, Konupčíkovi, Šugerkovi, OÚ Tučín.
Za pořádající rodiče Romana Podmolíková

Činnost SDH Tučín 2007
V období 28. - 29. července jsme oslavili 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Tučín. Slavnosti začaly v sobotu v dopoledních hodinách
na Obecním úřadě výstavkou.
K shlédnutí byla hasičská technika, dosavadní úspěchy sboru a fotogalerie.
K nahlédnutí byla otevřena i hasičská zbrojnice.
Po přípravách v sobotním dopoledni se veškeré dění přestěhovalo do místního sportovního areálu na hřišti, kde jsme uspořádali nultý ročník netradiční
soutěže „O pohár starosty obce“ v požárním útoku. Soutěž byla dvoukolová
na dvě B s ukončením do kopce. Soutěže se účastnilo 6 družstev mužů, 2 družstva žen. Naši závodníci se umístili na 2. místě a naše ženy se ukázaly a skončily na krásném 1. místě. Po sobotním se vybití na sportovišti přišel nedělní
ranní budíček, kdy nám k poslechu zahrála Záhorská kapela, která po probuzení odvedla průvod za znění pochodových písní k místní kapličce, kde
byla odsloužená mše svatá a posvěcené hasičské auto. Nedělní veselí pokračovalo na návsi různými atrakcemi a před hodovou veselicí přijeli naše výročí
oslavit i bratři a sestry z nedalekých Dřevohostic. Ukázali návštěvníkům, jak se
hasilo za dávných časů koňskou stříkačkou. Po ukázce začala pravá hodová
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zábava s tanečními kreacemi dívek a chlapců z DDM Atlas, i když se počasí
ve večerních hodinách pokazilo doufám, že návštěvníci byli spokojeni.
Dne 18. srpna jsme se účastnili PAVLOVSKÉHO HEBLU, kde
byla pro soutěžící přichystána tajná disciplína, která naše jedince nezaskočila a chlapci skončili na 1. místě. Celkově jsme v celém tomto závodě
skončili na krásném 2. místě.
Poslední prázdninový víkend patřil dětem, které se rozloučily s prázdninami průvodem s lampiony, kde hasiči dělali dohled nad bezpečností
dětí. Hasiči spolu s maminkami připravili pro děti občerstvení a velkou tečkou za prázdninami byl ohňostroj.
V září jsme jeli do Čech na otevřenou soutěž sboru SDH. Zúčastnilo se 30
družstev a i přes hvězdné obsazení a velmi špatné počasí, proti nám nastoupila velká převaha sil strojů PS 12 s velkými úpravami, která není běžná.
Umístění mužů v této soutěži bylo na krásném desáté místě, ženy se umístily
na krásném sedmém místě. Na této soutěži jsme dostali pozvánku na hodové
slavnosti a netradiční soutěž do Beňova.
V sobotu 29. září jsme jeli na závody do Beňova, kde byla hojná účast
závodníků. Po nástupu a představení soutěžících družstev a družebních hasi-

SDH při soutěži
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čů z polských Boruszovic se začalo soutěžit. Průběh soutěže byl dvoukolový
na dvě B „O pohár starosty obce“. Naši muži i ženy se při slunečném sobotní dni ukázali v plné kráse a na popud se dalo do kopy i družstvo seniorů, což
byli hasiči o věkovém průměru nad 40 let. Umístění mužů bylo na 4. místě,
ženy se umístnily na 1. místě a senioři se v malé konkurenci umístili stejně
jako ženy na 1. místě. V posledních pár větách bych Vám chtěl poděkovat
za Vaši přízeň a povzbuzení, což nás těší a děkujeme.
Starosta SDH Tučín

Postřehy občanů na bezohlednost
Občané si už sami všímají věcí, které nejsou v pořádku a nelíbí se jim.
Tyto postřehy probírají pak mezi sebou nebo si postěžují starostovi, když
ho potkají při obchůzce obce. A co se tedy lidem nelíbí?
O Obec umožní odkládat na určené místo klestí a větve a někteří občané tam odkládají i odpady, kůže ze zvířat, kompostovatelný odpad (jablka, brambory, řepu, listí), vnitřnosti ze zvířat apod. Proč? Někdo tu hromadu musí pak zpracovat a proč se má hrabat v odpadcích. Navíc, když
se má pálit, proč mají hořet i škodliviny nebo věci, které nehoří? Je to pohodlnost některých nebo lhostejnost. O to víc vše pak stojí i finančně.
O Jízda na malých motocyklech zn. pionýr, mustang apod. po chodnících,
cestách v obytných částech a silnici III třídy. – V současnosti je v obci několik kluků ve věku kdy, jim jízda na motocyklu učarovala a rodiče
jim tuto zábavu dopřáli. Jenom možná opomněli trochu na poučení o bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům. Není v pořádku, když
kluci prohání bezohledně své stroje mezi domy i když na místní komunikaci. Není v pořádku, když jezdí po hlavní silnici bez oprávnění k řízení
a už vůbec nemluvě, že se ani sami nechrání přilbou. Uvědomují si rodiče,
že můžou způsobit dopravní nehodu, při které se jim stát nic nemusí, ale
škody a zranění mohou být na druhé straně? Co potom? Pak bude pozdě!
Mnohdy si také pánové pletou veřejná prostranství s motokrosovou tratí
a vyjíždí v trávnících blátivé cesty. Vždyť i na těchto místech trávníky
někdo udržuje a stojí to peníze. Proč tedy nejezdit když už na černo tak jen
po polních cestách, kde nebudou rušit ani hlukem ani neničí žádné prostory.
O Ví rodiče kam chodí jejich děti kouřit? Nebo ví vůbec kde se pohybují
a co dělají. V mnoha případech asi ne, protože jinak by nemohlo docházet
k tomu, že si někteří dělají co chtějí a kde chtějí. Vůbec nevadí, že odcizí
uskladněné stavební díly, vysekají kus vzrostlé zeleně a pak si tam postaví
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boudu, do které natahají koberce, dlažbu (opět odcizenou) a pravidelně se
schází posedět u cigaretky. Nechybí samozřejmě ani ohniště,takže nebezpečí požáru i úrazu je jak vymalované. Nejsou to jen kluci, ale smutné je,
že se na tom velkou mírou podílí děvčata. Opravdu nikomu z rodičů nevadí, že je ničena vzrostlá zeleň, kradeny stavební materiály a že vznikají
nebezpečná místa pro zdánlivé hry?
- Ničení a demolice obecního majetku. Není nic co by vadilo nebo překáželo? Prostě bez zábran si děti začnou rozebírat cihlový přístřešek,
který stojí už několik desítek let, aby si z cihel udělaly překážky na dráhu pro jízdu na kole. Rozebráním zůstala polovina střechy volná a mohla kdykoli spadnout a zavalit samotné aktéry nebo další zvídavé návštěvníky. Jak by se na to rodiče tvářili že je zmrzačil obecní majetek, který
oni sami poškodili? Souhlasí s tím rodiče?
Vyjádření obecního úřadu na tyto postřehy? – Někteří aktéři, včetně
rodičů byli upozorněni na skutečnost že domluvou jako doposud již není možné řešit další přestupky, a proto každý další zjištěný přestupek při ničení a poškozování obecního majetku a zeleně bude hlášen na policii ČR formou podání
trestního oznámení vůči neznámému pachateli a policie si již sama bude jednotlivé případy řešit.
Je i na rodičích jaký zaujmou postoj k dané situaci a jak poučí své
děti co mohou a co ne.

Bunkr
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Komunitní plánování
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Foto příloha
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Senioři

Ženatí

Zastupitelstvo

Ženy a dívky

Útok SDH

Výstavka
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Hody, závody

Ukázka stříkačky

Poděkování
• Již potřetí jsme se zúčastnili zájezdu do Westernového městečka v Boskovicích, který uspořádali Nadšenci 24. 6. 2007 z výtěžku svých akcí.
Děkujeme dodatečně za krásné chvíle, které jsme díky tomu mohli prožít.
Rodina Podmolíkova
• Děkujeme všem občanům Tučína, kteří se zúčastnili sběru papíru který naše
mateřská škola organizovala. Byly jsme mile překvapeny, kolik papíru se
nasbíralo. Do sběrny bylo celkem odvezeno 1210 kg. Výtěžek bude použit na koupi nového obchodního stánku pro děti. Na jaře bychom chtěly
tuto akci zopakovat a těšíme se na další spolupráci.
Eva Vysloužilová+Iva Pospíšilová

Na závěr:
Anketa, která je součástí zpráviček je záležitostí všech občanů, neboť
tak můžou vyjádřit svůj názor, případně požadavky a mohou tak přispět
k plánování občanské vybavenosti a služeb ve vlastní obci. Můžou se tak,
dostat na světlo i požadavky o kterých si jen povídají se sousedy nebo doma v rodinném kruhu. Nemůžeme slíbit že bude vše zrealizováno, ale v každém případě budou všechny náměty podnětem k zamyšlení a k vytváření
návazností na připravované realizace.
Chceme požádat občany pokud jim není život v obci lhostejný, aby věnovali čas vyplnění ankety a tu pak odevzdali do schránky na OÚ nebo do obchůdku Venda. Děkuji za Vaši spolupráci a přeji příjemně vymalovaný podzim.
Řezníček Jiří
starosta obce
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Vytiskla Tiskárna Pořízek, Palackého 1373, Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 724 249 239, e-mail: tiskarna@porizek.cz
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