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Vážení spoluobčané,

Dovolte abych na úvod tohoto vydání Zpráviček z Tučína poděkoval a zároveň blahopřál Všem občanům Tučína za dosažení úspěchu v letošním ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2007. Jak jistě víte z tisku a případně
od svých spoluobčanů,Tučín získal Modrou stuhu za společenský život obce.
Tato cena je ohodnocením Vás všech a zásluhou obce jako společenstva lidí
a spolupráce všech spolků v obci Nadšenců, Sboru dobrovolných hasičů,
zahrádkářů, sportovců, cvičenek, Klubu žen, Mateřské školy, rodičů s dětmi i ZŠ a samozřejmě občanů, kteří se do společenského života zapojují i jako jednotlivci svou účastí.
Vaše účast na akcích je neméně důležitá, neboť obnova, udržování a rozvoj kulturních a sportovních tradic by bez návštěvníků neměla ten správný
význam. Nelze také opomenout činnost knihovny, ve které se dnes kromě půjčování knih pořádají také soutěže pro čtenáře, vyrábí se krásné výrobky ručních prací a velký význam mají i besedy nad knihou.
Jsem rád, že i podpora spolků ze strany obce nese ovoce, a že činnost ocenila i nestranná komise. Modrá stuha je symbolické ocenění, kterého si nesmírně vážím
a věřím, že i občané
sdílí alespoň částečnou
radost nad tímto úspěchem. Součástí ohodnocení je i dotace ve
výši 400.000,- Kč, kterou budeme moci čerpat
v roce 2008. Děkuji tedy
všem občanům za spolupráci a přispění k získání tohoto ocenění.
Komise v knihovně
Zprávičky z Tučína 14/2007
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Z činnosti obce:
• 31. 3. členové zastupitelstva obce sami začali na popud starosty obce
rekonstrukci sociálních zařízení v budově šaten koupaliště.Na brigádě
byly provedeny vyklízecí a bourací práce,byl rozebrán nepoužívaný chodník k pomníku a dlažba odvezena na další využití.Zastupitelé také odklidili a odvezli dřevo z ošetřené lípy před Ševčíkovým.
• 5. 4. v naší krásné knihovně soutěžili v piškvorkách mladí čtenáři. 1. místo obsadila Kristýna Benešová, 2. místo Denisa Chudobová a 3. skončil
Martin Rédr. Všichni si perfektně procvičili piškvorky, ale hlavně se pobavili a také vyhráli drobnou cenu.
• 7. 4. pokračovala rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti a zároveň
firma Ležák Stavitelství začala s budováním nového dlážděného parketu
před altánkem v areálu koupaliště.
• 13. 4. v sále budovy obecního úřadu proběhla okrsková schůze SDH.
Tato schůze byla poprvé za účasti Tučína, neboť SDH Tučín přestoupil
z okrsku Domaželice do okrsku Pavlovice.
• 14. 4. v sobotu od rána se v budově OÚ rozjel Velikonoční turnaj o cenu starosty obce ve stolním tenise. Nejdříve proběhla soutěž dětí, ve které si prvenství zaslouženě vybojoval Martin Doležal před druhou Katkou
Bubeníkovou a třetí Gábinou Zaoralovou z Prosenic.Bramborová medaile
za 4. místo patřila Honzovi Brázdovi. V soutěži žen se na 1. místě umíst-

Finále turnaj pinec
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nila Blanka Bubeníková, 2. Marta Rychlíková a 3. Marie Staňková. Soutěž
mužů byla plná překvapení a úporných bojů, ze kterých se v závěrečném
vyhodnocení nejvíce radoval Pavel Kučerka za 1. místo, Svatopluk Doležal na 2. místě a 3. Ivan Orel (Praha). Bramborové místo obsadil Zdeněk
Novák.
20. 4. uspořádal klub žen besedu na téma koření a čaje.Všichni přítomní
si nejen vyslechli zajímavé informace, ale mohli si koření a čaje prohlédnout,očichat a také dle chuti a vlastního výběru zakoupit. Tuto sobotu provedli hasiči společně s mládeží vyčištění koupaliště po zimní přestávce.
25. 4. proběhlo jednání v terénu za účasti starosty obce Tučín,obce Želatovice, Geocentra Olomouc a manažere MAS ing.arch. Vrubla za účelem
zahájení zaměření a ujasnění plánované stezky pro pěší a cyklisty, která
by měla propojit obce Tučín a Želatovice. Záměrem je bezpečný pohyb
občanů a dětí obou obcí.V současné době je prováděno zpracování zaměření a projekt na realizaci.
28. 4. provedli nadšenci brigádu na ustavení posezení kolem nového parketu
a úklidu celého areálu pro blížící se akci stavění máje.
V květnu začali první nácviky mladých požárníků, kteří by měli zájem
být zapojeni do činnosti SDH.Zapojení dětí a mládeže do SDH si hasiči dali jako úkol na své výroční členské schůzi. Zahrádkáři zas pracovali na obnově oplocení na koupališti, kde bylo potřeba ustavit některé
sochy, vyměnit pletivo, a natřít sošky.
3. 5. ve večerních hodinách proběhla Valná hromada Místní akční skupiny Záhoří - Bečva, ve které je Tučín členem v rámci Mikroregionu
Pobečví. Na této valné hromadě se volilo předsednictvo MAS.
Předsedou byl zvolen
Jaroslav Dohnal, starosta obce Soběchleby,
místopředsedou Jiří
Řezníček, starosta obce
Tučín.
4. 5. v pátek již tradičně
vyrazili nadšenci spolu
se sportovci pro májku
do Pavlovic. Po náročné přepravě, oloupání
Stavění májky žebříky a lany
a nazdobení byla v pod-
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večer postavena v areálu koupaliště. Tentokrát nepomáhala žádná technika,ale jen žebříky, lana, šikovnost, síla a také trochu odvahy.
5. 5. v dopoledních hodinách probíhaly přípravy na odpolední akci Tučínský špekáček, kterou pořádali Nadšenci ve spolupráci s obcí.
10. 5. připravily pracovnice MŠ Tučín pí Eva Vysloužilová a pí Pospíšilová Iva besídku ke dni matek.Maminky i přítomné babičky zhlédly
pěkné vystoupení dětí a obdržely od dětí vlastnoručně vyrobený dáreček,
od starosty obce pak všechny
maminky dostaly růžičku.
19. 5. proběhl sběr nebezpečných odpadů. Po připomínkování organizace svozu
z minulých období došlo u
firmy k opatření a tentokrát
se začalo odebírat s časovým
předstihem.
26. 5. proběhlo již tradiční
kácení máje. Program byl
zajištěn od vystoupení dětí
Děti MŠ při kácení máje
MŠ a ZŠ, přes soutěže dětí
a ukázek country tanců až po samotný akt kácení, který byl v letošním roce
motivován indiány.

Autosalon
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• 9. 6. uspořádali společně SDH a ČZS Tučín zájezd pro své členy. Nejdříve
autobus zamířil do Brna na výstaviště, kde byla na programu návštěva autosalonu. Po prohlídce krásných aut i hostesek se všichni přesunuli do za-

Na terase Veveří

Ochutnávka vín
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Společné foto

hradnictví v Modřicích. Možnost nákupu lákala, ale vedro ubíralo sil. Příjemné bylo tedy zákoutí pivní zahrádky na nádvoří hradu Veveří, který byl
dalším bodem programu.V úporném dusnu však bylo nejpříjemnější posezení ve vinném sklípku u Hustopeč u Brna. Teplota se najednou ustálila,
nálada zvedla a nechyběl ani tanec při kytaře starosty. Návrat domů v ranních hodinách byl tečkou za příjemným výletem.
• 11. 6. zahrádkáři začali v dopoledních hodinách úklid komunikace kolem
obrubníků. V odpoledních hodinách je vystřídali mladí zahrádkáři.
I v letošním roce navštívili výstavu lidé z širokého okolí, a to i vzdálenějších
míst. Někteří se ptají na termín další výstavy, což svědčí o její kvalitě a získávání dobrého jména těchto akcí v Tučíně.
• 18. 6. v pondělí proběhla na OÚ Tučín konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb pro celý Olomoucký kraj. Do Tučína tak zavítali pracovníci až z Jeseníka a druhých koutů OL kraje.V Tučíně se jim
líbilo a zájem byl i o výrobky našich místních podnikatelů jako například
věšákové stěny s nástěnkami fy. BASTOL, hrníčky pí. Vejmolové i dobré
koláčky.
• 19. 6. v 11:20 s malým opožděním přijela do Tučína hodnotitelská komi6
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se na soutěž Vesnice roku 2007. Na OÚ se sešla se zástupci spolků a obce Tučín.Po prezentaci obce představené starostou obce a malém občerstvení následovala prohlídka budovy OÚ, knihovny a zbrojnice. Procházkou
po obci a dotazy na jednotlivé členy spolků získala komise informace ze
všech stran. 12:50 se komise rozloučila a odjela hodnotit další v pořadí
Pavlovice.Nezbylo pak nic jiného než čekat na výsledek.
• 21. 6. se účastnil starosta obce Jiří Řezníček tiskové konference s médii v zasedací místnosti hejtmana olomouckého kraje. Proběhlo zde vyhlášení
výsledků vesnice roku z úst předsedy hodnotitelské komise. Slavnostní
předání cen a vyhlášení se uskuteční 21. 8. ve vítězné obci Rouské.
• Z 23. na 24. 6. se opět vyřádili vandalové a pobertové v areálu koupaliště.
Po vylomení zabezpečovací okenice a vylomení okna vnikli do prostoru
občerstvení, kde odcizili alkohol, cigarety, cukrovinky a pochutnali si i na utopencích. Není to jediná nevhodná zábava, pokud se tomu tak
vůbec dá říct, kterou někteří provádí. Najdou se i místní se svými kamarády
z okolí, kteří v prostorách altánku a zařízení koupaliště či hřiště chodí kouřit, zapalují papíry a ničí tak malbu i izolaci nehledě na ohrožení nebezpečí vzniku požáru celé stavby. Totéž se děje i čekárně směr Pavlovice.
Upozorňujeme rodiče a všechny ostatní, že v případě přistižení při poškozování obecního majetku, budou předáni přivolanou policii ČR a škoda bude vymáhána i soudní cestou přes trestní oznámení.
Z důvodů předcházení krádeží a vandalismu na koupališti
a případného usvědčení viníků bude v prostoru koupaliště
elektronické zabezpečení včetně záznamové kamery
napojené na Polici ČR.
• 24. 6. uspořádali Nadšenci z výtěžku svých akcí zájezd pro děti a rodiče
do Westernového městečka v Boskovicích.Autobus i vstupné měli všichni zdarma a zážitky z jednotlivých vystoupení byly velké. Z mnoha dětí
se alespoň pro tento den staly cowbojové nebo taky pasáci koz.Odvážní
dospělí měli možnost vyzkoušet i zkrocení divokého býka,tedy alespoň
trenažéru.
• 25. 6. prováděli v obci úklid mladí zahrádkáři. Partie kluků, kteří by kromě
občasných klukovských lumpárniček chtěli udělat něco pro obec a pro její vzhled. U zrodu doufejme že nástupců zahrádkářů je v současné době
Martin Doležal, Radim Šulák, Jiří Tomáš, Ondra Prudil, Zbyněk Krátký
a Jan Simon. Doufejme, že jim elán a chuť něco udělat vydrží a nám všem
ukáží, že umí dělat užitečné věci. Na setkání se starostou obce se dohodli na uzavření spolupráce, která v počátku spočívá v údržbě čistoty a pořádku v obou autobusových čekárnách. Můžete hodnotit i vy jak se jim
to bude dařit.
Zprávičky z Tučína 14/2007
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Dětský den: Oblíbená pěna

Dětský den: Očista
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• 30. 6. Sbor dobrovolných hasičů uspořádal ve spolupráci s rodiči s dětmi a MŠ dětský den. Od 14:00 se rozjely stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet různé činnosti. Nejvíce se však všichni těšily na oblíbenou pěnu, ve které se všichni řádně vydovádí.
• 7. 7. proběhla v rámci slavností obce Radslavice 1. Mikroregionální sportovně recesní klání 5-ti členných expedic obcí „Až na vrchol MOUNT
EVERESTU“. Kulturní a sportovní výbor zastupitelstva obce Tučín sestavil
družstvo ve složení: Karel Kolář - kapitán, Marie Breczková, Leoš Zdráhal,
Petr Štěpaník, Jana Čtvrtníčková, Katka Bubeníková, Markéta Kolářová,
Jindra Zdráhalová, Alena Dlouhá a Romana Zdráhalová. Členové družstva se zhostili reprezentačních úkolů na 100% a v konkurenci dalších obcí
překonali nástrahy soubojů na kládě, jízdy s kolečkami, společného přesunu
na lyžích, chůze na chůdách i sudoku a skládání přísloví a v celkovém hodnocení vybojovali prvenství a titul Přeborník Mikroregionu Pobečví s pohárem.

Hry Radslavice: Stupeň vítězů
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Informace z Obecního úřadu Tučín
• Svoz komunálního odpadu bude v letních měsících každých 14 dní. Ve
vývěskách jsou uvedeny termíny.
19. července

2. srpna

16. srpna

30. srpna

27. září

• Mateřská škola Tučín
K datu 1. 6. 2007 došlo k personálním změnám v MŠ Tučín. Ředitelka pí
Jarmila Filipová ukončila pracovní poměr dohodou a řízením byla pověřena a funkci zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Tučín od
tohoto data vykonává paní Eva Vysloužilová

Nejbližší kulturní a sportovní akce :
21. 7. 2007 Prázdninové Táboření „ Koupaliště pod hvězdami“
Sešlost obecních nadšenců zve malé i velké táborníky v sobotu
na stezku odvahy spojenou se stanováním a opékáním špekáčků
a zpívání u ohně na koupališti.v Tučíně. Kdo se nebojí velké legrace, ať se předem přihlásí na koupališti v občerstvení.
28. - 29. 7. 2007 Hodové slavnosti
Sobota
10 - 12 hod
• výstava na OU (fotografie)
14 - 16, 18 - 20
• Motokáry pro děti i dospělé
14:00
• Hodové klání na hřišti (sraz aktérů 13:15)
• Svobodní x ženatí
• Dívky Tučín x překvapení
• Senioři Tučín x zastupitelstvo obce Tučín
16:00
• soutěž v netradičním požárním útoku
družstev Tučína a z okolí
Neděle
7:00
• vyhrávání Aničkám
9:20
• slavnostní průvod od OU ke kapli
9:40
• mše svatá + svěcení požárního auta
16:30
• ukázka zásahu koňské stříkačky
17:00
• lidová veselice
19:00
• vystoupení taneční skupiny ATLAS
10
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Zajímavosti z obce
• 15. 6. 2007 našel starosta obce na zemi u umyvadel v budově OÚ netopýra. Po nafocení s přiloženým pravítkem byl netopýr uložen do krabice a fotografie zaslány odborníkovi RNDr Šafářovi z AOPK Olomouc.
Dle jeho vyjádření se jednalo o netopýra rezavého (Nyctalus notula) jednoho z našich největších netopýrů, v současné době podle novely vyhl.
395 je zařazen mezi silně ohrožené druhy. Tento výskyt byl první doložený nález netopýra rezavého v mapovacím čtverci 6571 kam obec Tučín
patří a bude zařazen do Atlasu rozšíření savců v ČR. Netopýr byl starostou
v nočních hodinách v pořádku vypuštěn.
• Sportovní klub malé kopané SK Tučín se stal v letošní sezóně vítězem 3.ligy
a postoupil do 2. ligy, kterou bude hrát od příští sezóny. 2. ligu vybojoval
tým ve složení: viz foto
Marek Beňa, Lukáš Čespiva, Martin Kundera, Jiří Stokláska, Pavel Dostál,
Roman Mader, Štefan Breczko, Jakub Smékal, Marian Ševčík, Tomáš Rychlík a Martin Filouš (chybí na foto)
Druhý tým hrající za Tučín Aktive team skončil na 11 příčce 4. ligy.

Vítěz 3. ligy PLMK - SK Tučín

Zprávičky z Tučína 14/2007

11

Významná životní jubilea občanů
Ve druhém pololetí roku 2007 oslaví svá životní jubilea:
Červenec Zbránková Anna
Srpen
Bartoník Milan
Jurečka Otto
Září
Staňková Kristina
Zmeškalová Marie
Otáhal Zdeněk
Říjen
Jemenka František
Zbránková Anežka
Skálová Bernarda

85
60
50
75
60
50
87
60
86

Listopad Zdráhalová Jaromíra
Konupčíková Marie
Raška Vladimír
Prosinec Konupčík Jan
Staněk František
Nováková Ludmila

82
60
50
83
80
70

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

Osobnosti a významní rodáci obce
P. PhDr. Alois Jemelka
(1883 – 1945) S.J.,
Narodil se 2. září 1883 v Tučíně v č. 32.
Obecnou školu navštěvoval v sousedních Želatovicích, gymnázium pak v Přerově. Zde také
v roce 1903 maturoval. Dne 7. září 1903 vstoupil do jezuitského řádu na Velehradě. Po dvou
letech noviciátu studoval filozofii a po jejím
absolvování studoval na Univerzitě Karlově
v Praze matematiku a fyziku. Získal aprobaci gymnazijního profesora a titul doktora filozofie. Teologii studoval na řádovém
učilišti v Innsbrucku v Rakousku, kde byl 26.
července 1920 vysvěcen na kněze.
Po ukončení studií nastoupil jako profesor
na arcibiskupském gymnáziu v Praze - Bubenči, kde po dvacet let vyučoval matematiku a fyziku. O prázdninách často dával duchovní cvičení sv. Ignáce (exercicie), misie a tridua. Krátký čas působil na řádovém filozofickém institutu v Benešově u Prahy a ke konci života na řádovém gymnáziu na Velehradě.
Tam také dne 28. června 1945 po delší nemoci zemřel a byl pochován
na velehradském hřbitově. Po celou dobu svého aktivního života byl taktéž
12
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literárně činný. Publikoval v různých odborných časopisech a publikacích,
např. pozoruhodný je jeho článek o vynikajícím matematiku P. Jakubovi Kresovi v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky (roku 1912), pojednání
o entropii a překlad spisu kard. F. Ehrleho o scholastické filozofii.
Jeho přátelé a spolubratři o něm napsali: „P. Jemelka byl pravý Hanák
v tom nejlepším smyslu slova: srdečný a upřímný, trochu pomalý, ale rozvážný, shovívavý, jenž nikdy o nikom nemyslel něco zlého, štědrý a úslužný.
Že to nebyly jenom přirozené vlastnosti, nýbrž solidní nadpřirozené ctnosti, ukázalo se zvláště v jeho poslední vleklé chorobě. Každou, i sebemenší
službičku přijímal s velikou vděčností a pokorou a svůj kříž snášel s odevzdaností a trpělivostí.“

Májku pokáceli indiáni
V sobotu 26. 5. proběhlo v Tučíně tradiční kácení Máje. Jak se stalo už
dobrým zvykem nechyběl ani doprovodný program.Úvod patřil dětem z Mateřské školy v Tučíně. Pod vedením paní učitelky Evy Vysloužilové zvládly své vystoupení na jedničku s hvězdičkou a sladká odměna od pořadatelů
byla opravdu na místě. Nenechaly se zahanbit ani děti ze ZŠ Želatovice, které
předvedly, že i venkovská škola má velkou úroveň a dokáže vychovat uměl-

Kácení - indiáni se svolávají
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Příchod indiánů

Indiáni vyjednávají se starostou
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ce, a když ne to, tak alespoň vzbudit zájem o staré tradice, pěknou písničku,
tanec či hru na hudební nástroj.
Pěkným zpestřením slunečného dne bylo vystoupení taneční skupiny HELF
DANC z Týna nad Bečvou, která rozproudila náladu a vnesla mezi přítomné
rytmus country připomínající divoký západ.V tom se ocitli všichni přítomní
v okamžiku,kdy za zvuku písničky z filmu Vinetu vjeli do areálu indiáni na koních a zamířili k týpí.
V rytmu klasických indiánských bubnů vyšel celý indiánský kmen z týpí a zamířil k Májce. Po té vyzval indiánský náčelník Dlouhé péro náčelníka osady
Tučín (tedy starostu), aby jim májku směnil za 20 Bizonů. Jelikož Májka byla taktéž dovezena z daleka až z Pavlovic, byla cena navýšena o 20 Zubrů a náčelník ještě k tomu přidal svou dceru Inku. Na uzavřený dobrý obchod
byla společně vykouřena dýmka míru a nic pak nebránilo aby šaman Kikin
a bojovník Martin Májku skolili. Zástavu ze špice májky získal svou rychlostí
Tomáš Čtvrtníček a vyměnil ji za kopací míč. Indiánky Tereza a Pavla pak
povozily zájemce na svých koních a country tanečníci zmírnili své tempo,
protože byl čas uvolnit podium a parket k večerní zábavě. V průběhu večera připravili Nadšenci překvapení v podobě parodie
vystoupení na známé české
písničky. Kdo přišel nelitoval,
neboť bylo na co se dívat,co poslouchat, co pít a jídlo v podobě klobás a specialit
z roštu také potěšilo.
Tradice Kácení Máje má již
v Tučíně svou úroveň a doufejme, že Nadšencům vytrvá jejich nadšení pro dobrou
věc.Tím jejich akce určitě
jsou, protože podporují udržení a rozvoj lidových tradic
a navíc z výtěžků pořádají
další akce pro děti zdarma.
Letos pojedou děti do Westernového městečka do Boskovic. Patří velké poděkování
organizátorům i všem vystupujícím.
Řezníček Jiří
Zprávičky z Tučína 14/2007
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Akce v naší knihovně
Za 1. pololetí roku máme v knihovně zaregistrováno 34 čtenářů, z toho 15 dětí do 15 let. Celkem si čtenáři vypůjčili 1725 knih, z toho 193 časopisů. Děti chodí na internet, ale i zasoutěžit si. Letos už vyzkoušeli piškvorky a literární kvízy. Na podzim je čeká ještě slovosklad a křížovka. V prosinci budeme vytvářet malé dárečky pod stromeček. Naši novou knihovnu
navštívily před koncem školního roku děti za základní školy v Želatovicích
a děti z mateřské školy v Tučíně. Povídali jsme si o půjčování knih, rozdělení knih a o našich soutěžích. Pak si prohlíželi knihy a časopisy. Děti ze
školky nám namalovali pěkné obrázky. Také jsme se začali měsíčně setkávat s maminkami, abychom si něco pěkného společně vyrobili. Během tvoření soutěžíme, zpíváme s dětmi. Vyráběli jsme velikonoční vajíčka, zkoušeli savovou techniku na trička a malovali jsme na hedvábí.
O prázdninách bude knihovna zavřená.
Těším se na vás opět ve čtvrtky, poprvé 6. září.
Přeji všem krásné a pohodové léto!
Mgr. Marta Rychlíková

Tučínský špekáček nezmokl
Květen začíná svátkem práce a v Tučíně to nebyla oslava s lampióny, ale
tvrdá příprava na akci Tučínský špekáček. V areálu koupaliště se budoval
nový dlážděný terasový parket, opravovalo se sociální zařízení, děti a hasiči provedli vyčištění a nátěr koupaliště, nadšenci připravovali zázemí pro akci včetně vymalování altánu a vnitřních prostor. Aby bylo vše jak má být včetně postavené Májky, vyrazili nadšenci pro májku. Díky velice dobré spolupráci starostů Tučína a Pavlovic i letos věnovala sousední obec Pavlovice
smrk na májku ze svého lesa. Přeprava i zdobení je pro nadšence rutina, ale
letos poprvé chtěli vyzkoušet stavění bez pomocí techniky. V pátek v předvečer špekáčku nadšenci společně s hasiči a mládeží za pomocí žebříků a lan
vztyčili májku nad areál koupaliště.Byla to dřina,ale dokázali to.
V sobotu 5.května se počasí rozhodlo, že pocuchá nervy pořadatelům akce
Tučínský špekáček, neboť od rána mžilo, pršelo prostě bylo hnusně. Začátek
15:30 se blížil a optimistický starosta prohlašoval, že pršet přestane. Nevíme jak to zařídil,ale opravdu v 15 hodin přestalo a dokonce se ukázalo i sluníčko. Do areálu začaly přicházet děti,které vyfasovaly zdarma špekáčky a u
16
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Skupina Hostband - Hostišová (Zlín), pohled z jeviště
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ohně si je opékaly. I skalní příznivci pěkné trampské, folkové a country muziky se nenechali zahanbit a i přes nepřízeň počasí jich přišlo dost, aby podpořili vystupující skupiny. Letošního ročníku se zúčastnily skupiny ŠPUNT
- Přerov, THE ŠŮTRS - Přerov, HOSTBAND - Hostišová (Zlín) a PUPKÁČI - Lipník nad Bečvou. Každá skupina svým téměř hodinovým vystoupením upoutala návštěvníky, kteří v pohodě a v suchu pod připravenými altány
poslouchali pěkné písničky z vlastní tvorby skupin.Nejen dobrá muzika,ale
také výborné speciality z roštu a udírny a bohaté občerstvení pohladily přítomné i na žaludku.Jediné co museli pořadatelé zrušit pro nepřízeň bylo vystoupení country tanců dětí a dospělých. To snad příště. Sice chladný, ale
náladově výborný den v Tučíně nekončil oficiálním vystoupením. Večer se
hrálo dál k dobré náladě a také k tanci prostě pro potěšení a odreagování od
všedních starostí. Doufejme, že příští rok bude i se sluníčkem.Už teď se však
těšíme do Tučína na další akci do areálu koupaliště na Kácení Máje, které
bude v sobotu 26. května. Prostředí, zajištění a nálada je stále lepší a stojí
za to si to prožít na vlastní kůži.
Smékal Josef

Výlet pro děti a rodiče
do Westernového městečka Boskovice
V neděli 24. 6. 2007 uspořádali Nadšenci již tradiční zájezd pro děti a rodiče do Westernového městečka v Boskovicích. Toto místo jsme navštívili již podruhé a byli jsme opět mile překvapeni velmi pěkným programem.
Ráno v 9 hodin jsme se sešli na zastávce, kde již čekal přistavený autobus.
Bylo na první pohled vidět,že jsou všichni dobře naladěni, z batůžků vykukovaly svačinky a my se vesele mohli vydat na výlet. Cesta trvala asi 2 hodiny a tak všichni přivítali, že jsme na ranči. Po zakoupení vstupenek dětem
začalo první představení „Show divokého západu“. Byla to vtipná parodie
na stíhání bankovních lupičů kdesi na divokém západě. Po hodince představení dostaly děti rozchod a v rámci areálu mohly za směněné dolary absolvovat různé atrakce, jako např. házet tomahavkem na cíl, střílet lukem, rýžovat zlato, ti menší povodit kozy a ti odvážnější si vyzkoušeli jízdu na býkovi.
Sklidili za to od ostatních aplaus a obdiv. Koho přepadl hlad a žízeň mohl
se občerstvit v některé ze stylových restaurací. Po 14-té hodině na náměstí
pod šibenicí začalo kovbojské show. Mistr ČR v točení a házení lasem ukázal všem, že opravdu umí. Navíc zapojil do svého vystoupení i děti. Na cestu
zpět domů bylo ještě příliš brzy a tak jsme se nechali zlákat na odpolední představení „ Koně - dary bohů“. Po vzájemné domluvě jsme zakoupili všem nové
18
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vstupenky a vešli opět do přírodního hlediště, kde začal odpolední program.
Toto vystoupení se neslo v duchu indiánů a jejich krásného vztahu ke koním.
Následovaly ukázky drezůry koní, nahánění stáda býčků koňmi a na závěr
byla ukázka toho, jak indiáni dovedli své koně ovládat, jak milovali svá území
a přírodu. Celé hodinové představení provázela známá hudba z filmu Vinettou. Byl to krásný zážitek. Nikdo nelitoval, že jsme byť neplánovaně, na druhé
představení počkali. Akce se vydařila, všichni byli spokojení, hlavně děti, které vezly domů spoustu suvenýrů z krámků. I počasí se vydařilo, celý den nám
svítilo sluníčko. Zpáteční jízdu domů jsme v autobuse prozpívali a tak rychle
uběhla. Doufám, že zájezd se líbil všem a v příštím roce se opět sejdeme.
Všichni se těšíme na fotografie, které nám nafotila profesionální fotografka,
ale jsme rádi alespoň za fotky od rodičů, které jsou na rozdíl od profíků skutečné.
(21) Iva + Inka

Reprezentační družstvo Tučína uspělo
V sobotu 7. 7. 2007 jsme se zúčastnili soutěže pouze šesti obcí Mikroregionu Pobečví ve sportovně-recesním klání Z Radslavic až na vrchol
Mt Everestu.
Naše 5ti členné družstvo soutěžilo v deseti disciplinách: Znáte přísloví?,
veslování na trenažeru, chůze na chůdách, srážení rampouchů, chytání preclíků,
srážení Yetiho,řešení sudoku, koulení sněhuláka, zásobování výškového táboru
a chůze lyžích až na samotný vrchol Mt Everestu.
Při výstupu se musí i přemýšlet a proto při hře Znáte přísloví? celé družstvo rozehřálo své mozkové závity. Další úkol splnil Petr Štěpaník – divokou řeku zdolal v délce 311 m. V tomto klání skončil na 3. místě mezi ostatními družstvy.
V chůzi na chůdách se nám nedařilo, chyběl nám trénink. Ve srážení rampouchů jsme byli druzí. Rampouchy nahradily PET lahve s vodou. Každá
láhev měla bodové hodnocení a každý hráč měl 3 pokusy srazit rampouch
tenisovým míčkem. V další disciplině jsme vybrali hráče, který na lyžařskou
hůlku chytá preclíky v podobě gumového kroužku. Důvěru celého družstva získal Leoš Zdráhal, který chytil 18 ze 20 kusů. Souboj s Yetim - dva protihráči chodící po kladině se sráží bidlem. Naše družstvo skvěle reprezentoval
nehrající kapitán Karel Kolář, který tuto hru zvládl systémem start cíl. Útokem
vyrazil na svého překvapeného soupeře, kterého řítící se živá hora po kladině
natolik vyvedla z rovnováhy, že Karel získal další body. Po fyzické námaze
jsme vydechli při hře Sudoku. Druhé místo v této hře skvěle vybojovaly dvě
členky Katka Bubeníková a Jana Čtvrtníčková.
Po krátké přestávce doplněné vystoupením členek Sokola Sušice (tanec
flamengo) jsme se přemístili na fotbalové hřiště, kde hra pokračovala ve 3
20
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Hry Družstvo před lyžováním

disciplinách. Nejdříve jsme kouleli sněhuláka. I přesto, že Marie Breczková
vynechala jednu branku jsme doběhli jako první.
Potom jsme měli za úkol zásobovat výškový tábor pitnou vodou. Dvojice
se vzájemně převážela ve stavebním kolečku se sklenicí vody. Překážkou
byla úzká lávka. Hráč se ustrojil do šátku a zástěry, které mu také znesnadnily
soutěž. Závěrečná hra byla hlavně atraktivní pro diváky. Celé družstvo se
ustrojilo do zimních čepic, šál a rukavic a všichni společně na lyžích zdolali vrchol Mt Everest.
Netrpělivě jsme očekávali s klobáskou a pivem vyhodnocení výsledků.
Kapitán oznámil 1.místo!!! Z rukou předsedy Mikroregionu Pobečví pana Jemelíka jsme převzali putovní pohár „přeborník Mikroregionu Pobečví“, diplom
a dárkový balík. Potom následovaly oslavy v domácím prostředí pohostinství
U Rybníčku,mimochodem na sekeru, kterou soutěžící zatli starostovi obce
za přivezený úspěch.
Děkujeme všem, kteří nám fandili a pořadatelům za dobře připravené sportovně-recesní klání.
Tiskový mluvčí družstva přeborníků (BM+AD)
Zprávičky z Tučína 14/2007
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Na závěr:
Přejeme Všem příjemné prožití letního období, prázdnin,
dovolených a hlavně pohodové a zdravé návraty.
Řezníček Jiří
starosta obce
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Tiskárna
Pořízek
www.tiskarna.ic.cz
Bystřice pod Hostýnem

SLUŽBY
OFSETOVÉHO A DIGITÁLNÍHO

BAREVNÉHO TISKU
+ BAREVNÉHO KOPÍROVÁNÍ DO A3
• promoční a svatební oznámení
• letáky, ﬁremní tiskoviny, vizitky
• plakáty, skládačky, pexesa
• sazba a tisk oblastních zpravojadů
• bloky, kalendáře, prezentace

Jsme tu pro Vás!
Tel.: +420 724 249 239, e-mail: tiskarna@porizek.cz
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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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