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Z činnosti obce:
• I tentokrát se sešli v neděli na Silvestra dopoledne příznivci malé kopané i fotbaloví fandi k Silvestrovskému klání na hřišti v Tučíně. Poprvé byla využita i malá tribunka, kterou fotbalisté vybudovali za podpory
obecního úřadu při zastřešení šatny pro hráče. Nálada byla skvělá a podpořena svařeným vínem, které bylo zdarma k dispozici pro všechny přítomné, se šířila mezi diváky i hráče. Zvláštností klání se stal systém hrací
doby, který byl tentokrát z běžně neobvyklých 3x 20 minut navýšen spokojenými aktéry na 4 x 20 hlavně z důvodu možnosti aktivního zapojení
většího množství hráčů. Na hřiště se přišel protáhnout i starosta obce
a jedním gólem přispěl ke snížení nepříznivého skóre. Tentokrát vyhrálo mužstvo mladších, ale za velkého přispění starších, kteří si vstřelili 3
vlastní góly. Údajně proto, aby to mladé neodradilo a také pro diváky, ale
to ví hlavně přítomní, kterým se gólová nadílka líbila.
Po utkání se všichni podělili o své zážitky v místním pohostinství a hlavně načerpali vydanou energii. Silvestra každý trávil dle vlastních představ, ale v podvědomí byla většina připravena na přivítání nového roku,
které se v Tučíně koná již 6 let. I letos přivítal 30 minut po půlnoci starosta přítomné a popřál všem,
kdo se společného setkání
účastnili, do nového roku.Tradiční přípitek svařeným vínem,
který se všem podával, byl jedním z článku řetězu rozjeté tradice.Vyvrcholením setkání je
již neodmyslitelně velký společný ohňostroj, který zkušeně
a bezpečně zajišťuje Novák Pavel z příspěvků občanů Tučína,
Závěrečné pokutové kopy
obce a podnikatelů.
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• 6. 1. uspořádalo Myslivecké sdružení odchyt zajíců na katastrech obcí Tučín,
Želatovice, Radslavice a Kozlovice. Počasí si trošku pohrávalo s náladou
účastníků, ale tu si všichni napravili při závěrečném posezení s občerstvením v budově OÚ v Tučíně.
• I v letošním roce se občané Tučína zapojili do Tříkrálové sbírky. Koledování se ujaly paní Stiskálková Josefa a Vaculíková Blažena.Třetí koledník onemocněl a tak byly použity jen dvě pokladničky, do kterých se v obci Tučín vybralo 7972,- Kč. Celkově se v Přerově a 35 okolních obcích
vykoledovalo 558.193,50 Kč. Oblastní charita Přerov chce tuto částku
použít na kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní a částečně
mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a na přímou
pomoc rodinám v nouzi.
• 12. 1. se konal poprvé v rozšířené budově OÚ Obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina SUNSET z Blazic, která dokázala rozhýbat i ty lenivější
tanečníky. Osvědčil se i předprodej vstupenek s místenkami, kterého zájemci využívají. Všechny prostory se zaplnily, a to i návštěvníky z okolních
obcí. I to byl důvod, proč byla večeře letos poprvé placena alespoň symbolickou cenou 25,- Kč. Těžkou práci měla obsluha složená ze studentů
střední hotelové školy pod vedením hostinského Stanislava Dadi. Novinkou byla zřízená placená hlídaná šatna, které se obětavě ujala děvčata. Šatna i obsluha vše zvládli ke spokojenosti hostů a zaslouží si pochvalu.
• 29. 1. uspořádal obecní úřad v Tučíně zájezd do divadla na muzikál Hello Dolly. Zájem byl velký a pro ty zájemce, kterým trvalo rozhodování delší
dobu už bohužel nebylo místo. Tak tedy zas příště a hlavně neotálet s přihlášením. Autobus má jen 44 míst.
• 3. 2. se zaplnila budova OÚ podruhé na Hasičský bál. Hasiči se postarali o obsluhu vlastními silami s pomocí manželek, které tentokrát trávily
bál po většinu času za pultem. O dobrou náladu se postarala skupina K2
z Holešova. I tentokrát přišli lidé i z okolí a pořadatelé přidávali židle.
• V sobotu 10. února proběhl tradiční dětský karneval v Tučíně. Letošní organizování akce si vzaly na starost maminky „našich“ dětí. Babičky a maminky napekly cukroví, koláče a překrásné dorty do tomboly. Děti z mateřské školky vyzdobily sály v kulturním domě svými výrobky. Nejdříve
se představilo 45 masek a zábava mohla začít. Děti tancovaly, zpívaly, soutěžily a hlavně si odnesly krásné ceny z tomboly.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří přispěli finanční
částkou či dárkem do tomboly, obecnímu úřadu, Sboru dobrovolných hasičů, nadšencům a hlavně maminkám, které nás překvapily perfektním zorganizováním celého karnevalu. Peníze které jsme od organizátorek převzaly
budou využity k vylepšení školky. Děkujeme
Pracovnice MŠ Tučín
	

Zprávičky z Tučína 13/2007

Představení masek

• 17. 2. bylo v Tučíně veselo. Ráno vyrazil průvod masek s medvědem po celé
obci. Opět se přidaly i nejmenší masky a důchodce pan Řezníček vypomohl
jako zabezpečení na hlavní silnici. Medvěd Novák Zdeněk si poradil v tanci s každou hospodyňkou a vodník Marie Staňková či beruška Marie Breczková zas vytančily pány domu. Po přestávce v hostinci došel průvod zdárně beze ztrát až do cíle, kde čekalo zasloužené občerstvení.
Pro pořadatele to byl náročný den, protože po chvilce odpočinku už rychle zpět do budovy OÚ, kde bylo večer Pochování basy. Letošní pochování
bylo kromě smutečního obřadu zase obohaceno o Lidový soud a reklamu.
I tuto akci navštívili zájemci z okolí. K tanci hrál Karel Caha.
• V únoru bylo zahájeno vykácení starých stromů v obecní zahradě za domem paní Šulyové. Po vysekání křovin a likvidaci starých stromů se našly
i zde poklady v podobě smetiště.Vše bylo odklizeno a zahrádkáři provedli opravu oplocení mezi pozemky obce a pí Šulyové. Do zahrady v době uzávěrky zpráviček začali zahrádkáři sadit nové stromky, které zakoupila obec. Vznikne nový obecní trnkový sad.
• 23. 2. se sešli v zasedačce obecního úřadu zahrádkáři, a to aktivní i neaktivní na své výroční schůzi. Program schůze byl doplněn promítáZprávičky z Tučína 13/2007 	

ním obrázků a popisů
škůdců a různých druhů onemocnění ovocných stromů. Nechybělo ani občerstvení,
které zajišťovaly manželky zahrádkářů.
• 3. 3. se domluvili sportovci a po zimním období začali brigádnicky
vylepšovat prostředí
kolem šatny na hřišti.
Bylo potřeba rozvést
Důchodci sadí stromky
hlínu na úpravu terénu,
osadit obrubníky a položit chodníčky kolem tribunky.
• 9. 3. bylo ve znamení MDŽ. Dnes už sice hodně opomíjený svátek žen,
ale pro Klub žen z Tučína to byla již tradiční příležitost se sejít. Do zasedačky budovy OÚ si přišly ženy posedět a popovídat u kávičky či dobrého vína a dobrot, které si samy napekly a přinesly. S pozorností v podobě rozkvetlých primulek přišel ženy pozdravit i starosta obce.
• 13. 3. přijel do Tučína po dohodě se starostou obce až z Prahy autor knihy „Idioti na plavbě kolem světa“ pan Ivan Orel. Předmětem návštěvy

Pozorní účastníci besedy
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byla beseda s promítáním záběrů z mořeplavby kolem světa, kterou autor
knihy osobně uskutečnil. Vyprávění s promítáním průběhu pětileté plavby
na vlastnoručně vyrobené replice dřevěné plachetnice Victorie bylo poutavé
a zaujalo jak dospělé tak i dětské návštěvníky besedy. Zaplněný sál zažil
v závěru i napětí, a to při losování tomboly, kterou si zorganizovali přednášející účastníci plavby sami, včetně věnování cen. Šťastní výherci poukazu
se mohou těšit na novou pětiletou plavbu, jiní zase ochutnali jako výhru
jak chutná rum, který obeplul svět.V tombole nechyběly ani mušličky,
korály nebo kniha s věnováním autora. Besedu navštívili i nejvzdálenější
zájemci z Otrokovic a návštěvníci z okolí Tučína. Kdo zaváhal, může si alespoň zapůjčit knihu v Místní knihovně, kterou obec zakoupila pro čtenáře,
a o dobrodružné plavbě si počíst.
10. 3. proběhla další akce pro mládež realizovaná v rámci programu „Máme
co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří – Bečva. Tentokrát se akce
uskutečnila v sousední obci Radslavice a doprava byla pro mládež zajištěna.
Mladí se na těchto akcích baví pod vedením zkušených pedagogů a lektorů včetně zdravotního zajištění, jídla i pití. V Radslavicích se účastnili 4
kluci z Tučína a práce s fotoaparáty i ostatní činnost se jim líbila. Prý příště jedou zas. Alespoň tak komentoval akci jeden z účastníků.
V 11. týdnu prováděli zahrádkáři ořez ává n í ovo c ný c h
stromů podél cesty na spodní konec.
Několikrát je počasí zahnalo domů, ale
dokončení bylo i se
sluníčkem. Zahrádkáři, i když důchodci,
zvládají práci jak ze
země tak také ze žebříku.
17. 3. pracovali opět
sportovci na hřišti.
Zahrádkáři prořezávají jabloně
Sportovní sezóna se
blíží a tak bylo potřeba vyhrabat listí a trochu uklidit a připravit areál hřiště na sezonu, aby se hráči i diváci cítili při zápasech dobře.
24.-25. 3. připravily cvičenky Kalanetiky pod vedením Marie Breczkové
velice příjemnou podívanou na již druhé Velikonoční výstavě v Tučíně. Proti minulému roku byla rozšířena do dalšího sálu a množství vystavovaných
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Brigáda na hřišti

Velikonoční výstava v budově OÚ
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exponátů vzbudil nejen obdiv nad šikovností autorů jednotlivých výrobků,
ale také nad téměř profesionálním naaranžováním exponátů v celé budově OÚ.
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.

• 24.3. provedli hasiči z Tučína v obci sběr železného šrotu a starých autobaterií. Je až k údivu, kolik starého železa se stále nachází v domech, i když
je akce sběru prováděna pravidelně každý rok.
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Informace z Obecního úřadu Tučín
• Obec Tučín se zapojila i v letošním roce do soutěže internetových stránek Zlatý erb, a to se stránkami www.tucin.cz. V hodnocení ve kterém posílají hlasy občané, tedy veřejnost, jsme letos ohájili loňskou cenu a obec
Tučín získala v krajském kole „Zlatý erb 2007 - Cenu veřejnosti“ Ocenění
převzal od náměstka hejtmana OL kraje Ing. Pavla Horáka starosta obce Jiří
Řezníček společně s místostarostkou Ing. Janou Slaměníkovou na slavnostním vyhlášení v Olomouci. Děkujeme všem kdo obec Tučín podpořil
svým hlasem.

Termíny vybírání poplatků
• Stočné + pes				
• Komunální odpad			
• Nájemné z obecních pozemků
	

17. týden (duben)
25. týden (červen)
42. týden (říjen)
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Hospodaření obce
22. března proběhl na OÚ Tučín audit hospodaření za rok 2006. Kontrolou provedenou pracovníky krajského úřadu bylo prověřeno účetnictví
obce za rok 2006 se závěrem bez výhrad.
Finanční rozdíl za rok 2006 činil +174.000,- Kč.

Statistika obyvatel
K 31. 12. 2006 žilo v obci Tučín 459 občanů, z toho 217 mužů a 242 žen.
Průměrný věk obyvatel činil 41,2 let. Narodily se tři děti, zemřeli tři občané.
Přistěhovalo se 10 osob, odstěhovaly 4 osoby. K 31. 12. 2006 žilo v obci 33
vdov a 2 vdovci.

Nejbližší kulturní a sportovní akce :
14. 4. 2007 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu (děti i dospělí)		
Začátek 8:30 hod v budově OÚ
5. 5. 2007 Tučínský špekáček – táborák s opékáním špekáčků. Děti vstup
a špekáčky zdarma.
		 V průběhu odpoledne vystoupí hudební skupiny se zaměřením
na trampskou, folkovou a country muziku.
		 Začátek 15:30 hodin na koupališti v Tučíně
		 Vystoupí skupiny: ŠPUNT – Přerov, PUPKÁČI – Lipník n/B,
		 ŠUTRS – ČR, HOSTBAND – Hostašová (Zlín)
		 Každá skupina odehraje cca 40 minut. Mezi skupinami budou
vystupovat taneční skupiny s ukázkami country tanců, a to děti i dospělí HELF DANC z Týna nad Bečvou .
		 Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno, včetně udírny a roštu.
26. 5. 2007 Kácení máje s kulturním programem.
		 Koupaliště Tučín – začátek 16:00 hodin,
		 od 20:00 hodin hraje k tanci a poslechu skupina ORION.
		 Vstupné 50,- Kč
Občerstvení včetně jídla zajištěno
Červen 2007 Beseda nad knihou – termín a téma bude upřesněno knihovnicí
23. 6. 2007 Zájezd pro děti a rodiče z výtěžku Kácení máje. Místo a čas odjezdu bude upřesněno.
30. 6. 2007 Dětský den Na Rybníčku. Pro děti soutěže, hry, atrakce.
		 Občerstvení zajištěno včetně pečeného selete. Začátek 14:00
hodin
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Studna a co s ní?
Tato otázka ohledně povolení odběru podzemních vod je pokládána snad
v každé domácnosti a motá hlavu i úředníkům, kteří nařízení a pokyny vydali.
Každou chvíli a každý odpovědný pracovník dává informace trošku odlišné.
Abychom občany alespoň z části informovali, zeptali jsme se na Magistrátu
města Přerova a podělíme se s Vámi o odpovědi na otázky:
1. Mám studnu u rodinného domu, rekreačního objektu nebo na zahradě
a jsem schopný prokázat, že byla postavena před rokem 1955, a to stavebním
povolením na dům, kupní smlouvou domu případně jiným dokladem. Potřebuji povolení vodoprávního úřadu? NE – nemusím žádat o povolení.
2. Mám studnu u rodinného domu, rekreačního objektu nebo na zahradě
je postavená po roce 1955 a mám stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí se stanoveným odebíraným množstvím. Potřebuji povolení vodoprávního úřadu? ANO – požádám o prodloužení stávajícího povolení,
které k žádosti předložím.
3. Mám studnu u rodinného domu, rekreačního objektu nebo na zahradě
je postavená po roce 1955 a nemám žádný doklad. Potřebuji povolení vodoprávního úřadu? ANO – požádám o vydání povolení k odběru a k žádosti přiložím mapový podklad a vyjádření hydrologa
- mapový podklad postačí vydaný na obecním úřadě
- kontakt na hydrologa RNDr. Venclů – 581275154; 603504894
4. V případě používání studny pro podnikatelské účely musí být požádáno o vydání povolení včetně vyjádření hydrologa bez ohledu jestli je nebo není vybudovaná před rokem 1955
A trošku stručněji. Kdo žádné povolení k odběru nepotřebuje?
1. ten, kdo podzemní vodu nebo povrchovou vodu neodebírá (například
lidé, kteří mají na zahradě, doma studnu, která se k odběru podzemní vody
vůbec nepoužívá a používat nikdy nebude).
2. ten, kdo odebírá vodu ze studny vybudované před 1. 1. 1955 – platí pouze pro fyzické osoby ne podnikatele!
Pro upřesnění a možná i k smíchu – odběr podzemní vody je i kýblem.
Bylo jednáno o možnosti hromadného vyřízení hydrologického posudku.
Zatím je v jednání s hydrologem, ale pravděpodobně to zákony ani proveditelnost neumožní.
V případě konkrétních dotazů a povolení volejte magistrát města Přerova, Smetanova ulice, odbor zemědělství (naproti soudu) tel:
581268534 - 537.
10
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KalendáĜ a
kulturních
a sportovních
ak
Kalendář kulturních
sportovních
akcí
v roce 2007 - Tuþín
na rok 2007
DATUM
KONÁNÍ
AKCE

1.1.2007
00.30 hod
00:40
6.1.2007
12.1. 2007
pátek
29.1..2007
3.2.2007
sobota
10.2.2007
17.2.2007
17.2.2007
sobota
13.3.2007
22.3.2007
24.25.3.2007
14.4.2007
sobota
5.5.2007
26.5.2007
6/2007
30.6.2007
23.6.2007
7/2007
7/ 2007
28.29.7.2007
10/2007
20.10.2007
10/2007
11/2007
10.11.2007
12/2007
12/ 2007
5.12.2007
31.12. 2007
10.00 hod

NÁZEV AKCE

PĜivítání nového roku Na Rybníþku
spoleþným pĜípitkem + ohĖostroj
Odchyt zajícĤ
Obecní Ples
Zájezd do divadla – „Hello Dolly“
Ples SDH
DČtský karneval
VodČní medvČda
Pochovávání basy
Beseda s autorem knihy „Idioti na
plavbČ kolem svČta“ s promítáním
SoutČž pexeso
Velikonoþní výstava
Velikonoþní turnaj ve stolním tenisu
StavČní májky
Tuþínský špekáþek se skupinami
Pupkáþi, Špunt,Schutr,Hostband
Kácení májky - veselice + program
Beseda nad knihou
DČtský den
Zájezd pro dČti a rodiþe
Zájezd pro þleny SDH a ýZS
Turnaj v malé kopané o cenu
starosty obce
Hodové slavnosti – sportovní klání85.výroþí založení SDH
lidová veselice
piškvorky - soutČž
vítání obþánkĤ
Drákiáda
Zájezd do MD Olomouc
4. Setkání seniorĤ
Vánoþní dekorace,výroba pĜáníþek
Mikulášský zájezd do vinného
sklepa
Mikulášská nadílka po obci
Silvestrovský výkop (malá kopaná)

MÍSTO KONÁNÍ
(OBEC, MċSTO)

Tuþín
Na Rybníþku
Tuþín
budova obecního
úĜadu Tuþín
Olomouc
Budova OU Tuþín
OÚ Tuþín
Po obci od 9:00
budova obecního
úĜadu Tuþín
OÚ Tuþín
knihovna
Budova OÚ
budova obecního
úĜadu Tuþín
koupalištČ
koupalištČ
knihovna
Na Rybníþku
hĜištČ v TuþínČ
Tuþín
knihovna
OU Tuþín
Tuþín - Lešetín
Olomouc
Budova OÚ Tuþín
knihovna
Tuþín
hĜištČ Tuþín

Termíny jednotlivých
akcí
se mohou dále
proto dále
budoumČnit,
upřesňovány
postupně.
Termíny
jednotlivých
akcíměnit,
se mohou
proto budou
upĜesĖovány postupnČ.
: Ĝíjen – kvČten
cviþení
ženyhod
pondČlí
18-19
hod aerobic
starší ženy , 19-20 a
V termínu: říjenV–termínu
květen pravidelné
cvičenípravidelné
ženy pondělí
– 18-19
starší –ženy,
19-20
pátek – OU)
kalanetika (budova OU)
					
pátek – kalanetika (budova
Ĝíjen pro
– duben
stolní
tenis pro
říjen – duben stolní tenis
zájemce
(budova
OU)zájemce (budova OU)
V prĤbČhu roku hrají v obci dvČ mužstva malé kopané 3. a 4. ligu (Active Team a SK Tuþín) a
V průběhu rokuligu
hrají
v
obci
dvě
mužstva
malé
kopané
3.
a
4. ligu (Active Team a SK Tučín) a jedno
šipek (TuþĖáci)
družstvo hraje ligu šipek (Tučňáci)
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Významná životní jubilea občanů
V prvním pololetí roku 2007 oslaví svá životní jubilea:
Leden

Únor
Březen

Vaculíková Blažena
Zavadilová Františka
Ležák Jan
Bareš Bohumil
Jemelková Emílie
Podmolíková Anastázie
Duda Josef
Čtvrtníčková Marie
Bartoníková Jana
Jemelková Josefa
Karas Jiří

70
Duben
84		
60		
70
Květen
80		
82		
50		
75		
50
Červen
84		
80		

Kučerová Marie
Krátký Antonín
Zmeškal Jiří
Smékalová Irena
Zavadilová Dobroslava
Vlčková Alena
Jemelka Jaroslav
Simon František
Valenta František
Beneš Antonín
Šustek Antonín

60
60
60
50
80
75
88
50
80
60
50

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

Vesnice roku 2007
Každodenní péčí o vzhled okolí svého bydliště, zapojením se do společenského života a společným úsilím lze dokázat, že se chceme podílet na společném výsledku ať již vzhledu obce či bohatého společenského a hlavně spokojeného života v obci. Právě široká spolupráce občanů na rozvoji obce se
může prezentovat v letošním roce. Zastupitelstvo obce schválilo účast obce
Tučín v celostátní soutěži „Vesnice roku 2007“.
Tato soutěž je vyhlašována každým rokem a jejím cílem v Programu
obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova. Soutěž nejen že může přinést možnost čerpání financí z vyhlášených grantů v případě úspěchu, ale hlavně propaguje společnou, mnohdy dobrovolnou práci a úsilí nás všech občanů Tučína. Předmětem hodnocení je celistvé uskutečňování vlastního Programu obnovy vesnice v oblastech plánovaných akcí,
společenského života, aktivity občanů, podnikání, péče o stavby a vzhled vesnice, občanské vybavenosti, péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci včetně prostranství před domy a květinovou výzdobu domů a také péče
o krajinu. Kromě čestných stuh pro tři nejlepší vesnice na celonárodní úrovni budou také oceněni vítězové jednotlivých krajských kol, a to v kategoriích
modrá stuha za společenský život, bílá stuha za činnost mládeže a zelená stu12
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ha za péči o zeleň a životní prostředí. Za nejlepší pečené koláče získá vybraná obec speciální Koláčovou cenu, za mimořádné písemné zpracování historie
obce je udělována cena Písmák roku. Novinkou oproti minulým letům je ocenění oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Odborným i finančním garantem tohoto ocenění bude ministerstvo zemědělství, které od letošního roku soutěž pořádá spolu s ministerstvem pro místní rozvoj,
Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR.
Soutěž Vesnice roku 2007 je realizována z Programu obnovy venkova,
jejímž správcem je ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní vítěz může od ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše jednoho milionu korun. V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až o 900 tisíc korun, třetí obec o 800 tisíc korun a další krajští vítězové
o 500 tisíc korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou,
mohou čerpat maximálně 400 tisíc korun.
Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postoupí do evropské soutěže
Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská
pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Jejími členy jsou
převážně země střední Evropy (německy mluvící země, ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Evropská cena je udělována vždy jednou za dva roky a v roce 2007 bude vyhlášena již podesáté. Desátého vyhlášení Evropské
ceny v létě 2008 se tedy zúčastní obec Liptál (Zlínský kraj) jako vítěz Vesnice
roku 2006 a obec, která zvítězí v soutěži Vesnice roku 2007.
V průběhu měsíců května až září navštíví hodnotitelské komise každou
přihlášenou obec, provedou rozhovor s jejími zástupci, prohlídku obce a následně i vyhodnocení. V loňském roce obec dostala v této soutěži Čestné
uznání skupině nadšených obyvatel a všem aktivistům za komplexní přístup
k rozvoji obce.

Osobnosti a významní rodáci obce
P. Antonín Jemelka
(1896 – 1972)

Narodil se 8. října roku 1896 jako nejmladší z osmi dětí manželům Filoméně a Janu Jemelkovým z Tučína čp. 32. Obecnou školu navštěvoval v rodné obci, po jejím skončení studoval na gymnáziu v Přerově, kde maturoval ve
válečném roce 1915. Již za svých studií na gymnáziu projevoval velké malířské
nadání, na jehož formování měl nemalý vliv tehdejší profesor kreslení Ludvík Sojka (působil na přerovském gymnáziu v letech 1902-1913) a zřejmě i jeho nástupce akademický malíř Antonín Kubát, jenž na svých četných akvareZprávičky z Tučína 13/2007
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lech zachytil půvaby starého Přerova. Bylo proto překvapením, když se po maturitě Antonín
rozhodl pro studium kněžství a vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. Po čtyřletém studiu
byl v roce 1919 vysvěcen na kněze olomouckým
arcibiskupem L. Skrbenským. Jeho prvním a jediným působištěm byl Laškov. V Laškově působil jako kaplan a když sešlo z profesury kreslení
na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a ze
studia malířství na akademii ve Vídni, zůstal
v Laškově jako farář po celý svůj další život 53
let. Kostel v Laškově dal vymalovat J. Koehlerovi a z ruin obnovil krásnou barokní kapli sv.
Antonína u Krakovce, na jejíž klenbu namaloval výjevy ze života sv. Antonína malíř Vodkolek. Byl ctěn a milován svými farníky, kteří mu svou úctu a lásku projevovali při oslavách jeho životních
jubileí, zvláště při oslavě padesáti let jeho kněžského svěcení a pak, když se
s ním loučili naposledy. Zemřel 21. února 1972 a po rozloučení v Laškově
byl pohřben v Pavlovicích u Přerova v hrobě svých rodičů.
Při svém kněžském působení nezapomínal na svou velkou lásku, jak říkával
„malířský kumšt“. Starobylá laškovská fara byla velkou galerií obrazů. V jeho sbírce byla řada grafických listů Maxe Švabinského, většinou s umělcovým
věnováním, obrazy a studie J. Koehlera, celá řada obrazů přerovského malíře
Augustina Mervarta, obrazy malířů více či méně známých jmen, grafické listy Karla Vika a vynikající portréty obou rodičů Jemelkových, obou bratří kněží i jeho vlastní od Jana Prokopa. Bohatá knihovna obsahovala kromě literárních děl velikou sbírku uměleckých monografií.
P. Jemelka však nebyl jen nadšeným sběratelem, ve volných chvílích sám
maloval. Ovládal většinu uměleckých technik. Byl vynikajícím kreslířem
a portrétistou, měl velký smysl pro soulad barev jak u olejů, tak u akvarelů,
jimž se později skoro výhradně věnoval a kterých vytvořil velikou řadu. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace mu byly nejen krásy české krajiny, ale i náměty, které si přivezl z cesty do Jugoslávie a Palestiny, podniknuté s bratrem
Františkem ve třicátých letech. Maloval přírodu ve všech jejích proměnách
– zimu, jarní tání, léto na Valašsku, ranní slunce v lese, ale nejvíce snad všechny krásy podzimu. Jeho realistické akvarely působí jemným lyrickým kouzlem. Pro své přátele vytvořil několik ex libris, pro časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje a Hlasy svatohostýnské navrhl obálku. Mezi umělci měl mnoho přátel a známých, se kterými si pilně dopisoval, navštěvoval je, nebo je
vítala svou pohostinností laškovská fara. Jeho radostí bylo, když se jeho obrázky líbily a mohl je darovat „na památku“.
14

Zprávičky z Tučína 13/2007

ROZPIS SVOZU ODPADU
V roce 2007 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy ve čtvrtek v těchto termínech:
18. ledna		
10. května			
15. února		
7. června
		
15. března		
5. července (SV)		
12. dubna		
2. srpna				
							

30. srpna
27. září (SV)
25. října
22. listopadu
20. prosince

SV – státní svátek termín svozu bude upřesněn rozhlasem
Přes letní období bude sběr probíhat každých 14 dnů. Termíny budou uveřejněny a vyhlášeny dodatečně po upřesnění svozové firmy.
ROZPIS SVOZU PET LAHVÍ
V roce 2007 bude svoz PET lahví probíhat vždy v pátek po dvou měsících v těchto termínech:
2. února		
6. dubna		

1. června		
3. srpna			

5. října
7. prosince

Lidový soud zasedl v Tučíně
V sobotu 17.února bylo v obci Tučín rušno. Již od rána smažily hospodyňky
koblížky, pekly koláčky a chystaly voňavé, masité pohoštění pro masopustní
průvod masek. Jak již je v Tučíně tradicí v maskách doprovází medvěda děti,
mládež, dospělí a nechybí ani senioři třeba jako bezpečnostní zajištění na cestě. Medvěd byl zdatný a k některým se přímo vyšplhal, aby si mohl s paní
domu zatancovat. Všechny masky došly bez ztráty kytičky, čepičky či jiné
újmy až do cíle, kde byla již připravena klobáska, párek a dostatek tekutin.
Vodění medvěda však byla jen první část náročného dne, zvláště pro pořádající Nadšence.
Pokračování bylo zahájeno lidovou veselicí v rozšířené budově OÚ. Krátce před půlnocí vešel do sálu smuteční průvod, doprovázející funebráky, kteří nesli máry s basou. Snad zblblí z TV pořadů bylo přerušeno úvodní slovo faráře pro přítomné nečekanou reklamou “Falešní sobi“ v upraveném podání nadšenců. Reklama spustila tu správnou “smuteční“ náladu a málokterá bráZprávičky z Tučína 13/2007
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Vodění medvěda

nice se ubránila vášnivému smíchu. To se nedá popsat to se musí vidět a slyšet. Po zdařilé reklamě pokračoval smuteční obřad kázáním ze života politiků,
obce a hlavně o zkušenostech ze života.
Jelikož basu lze pochovat jen když jsou smazány všechny dluhy a prohřešky, byl povolán „lidový soud“. Justiční stráž předvedla postupně obžalované. Jako první byl předveden místní hostinský s obžalobou za vyřazení párků v rohlíku z nabídky občerstvení z banálního důvodu malé praxe zasouvání
párku do rohlíku. Byl odsouzen k okamžitému trestu povinného občerstvení
všech přítomných plaček, které mu metodicky pomohou co s tím párkem.
Dále byly předvedeny pekařky cukroví za zvyšování cholesterolu občanů,
majitelka koně za nevhodný smradlavý posyp komunikací svým ekologickým
dopravním prostředkem, majitelka „Cipa“, což je jméno psa, za rušení nočního klidu častým vytím a jako poslední byl odsouzen vítěz taneční soutěže
na obecním plese čardášový král DJ Bobo Šváča za nesprávné (vlastně žádné) rozdělení výhry.
Soudce Mudrc Mišél byl se svou asistentkou klepsem kleptam Ivankou
nekompromisní a obhájkyně Irina Ininovna měla plno práce, aby snížila návrhy trestu alespoň na polovinu. V jednom případě byla žaloba zrušena zá16
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Hostinský u soudu

Oplakávaná basa

Zprávičky z Tučína 13/2007

17

sluhou vynikající obžaloby. Soudní síň byla zaplněna a všichni přijali verdikt soudu s aplausem. Spravedlnosti bylo dosaženo a tak mohlo být dokončeno pochování. Už tak plačkám docházely slzy, i ty Stalinovy v pleskačkách
už měly taky prázdné, a smuteční hosté začali pomalu dehydrovat. Basa byla přenesena a uložena pod dohledem na místo odpočinku a všichni přítomní
ji řádně zapili, aby příští rok zas ve zdraví mohla tvrdit muziku a snad i jiné věci na lidových veselicích a zábavách. Byl to pro pořadatele náročný den
a vlastně i noc, ale vyjadřovaná spokojenost a dobrá nálada účastníků Pochování a to místních, přespolních i městských byla odměnou a povzbuzením
k načerpání sil do dalších akcí. Je vidět, že tradice se může nejen obnovit,
udržovat, ale i rozšířit díky nadšencům i do okolí malé obce.
Smékal J. Tučín

Milé maminky s dětmi!
Ráda bych vás pozvala na naše měsíční setkávání na obecním úřadě. Můžete se svými dětmi a kamarády prožít příjemné sobotní odpoledne. Pokaždé
něco vyrábíme, soutěžíme, zpíváme a povídáme si.

Dětský karneval na OÚ

18
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Naše další setkání plánujeme 21.dubna. Budete potřebovat nějaké barevné tričko, protože si vyzkoušíme savovou techniku + přezůvky.
Přijďte mezi nás! Začínáme ve 14 hodin. Těšíme se na Vás.

Dětský karneval na OÚ

Náš karneval
Na obecním úřadě se sešlo 10. února spoustu krásných masek a také maminek, které dětem letos poprvé přichystaly karneval. DJ Geri, kterému patří velké díky, odstartoval super hudbou a dětské řadění mohlo začít.
Začali jsme rejem masek a musí říci, že nejen děti, ale i maminky, ba i babičky si na sebe rády obléknou krásnou masku. A byli všichni skvělí!!! Mnohokrát díky.
Jsem moc ráda, že se i u nás najdou ochotní lidé jako je paní Vendulka Barboříková, která zajistila občerstvení a po celou dobu karnevalu prodávala všem, co si přáli. Navíc veškerou tržbu věnovala mateřské školce. Vendulko, děkujeme!!!
Nemohu ani zapomenout poděkovat všem ostatním lidem, kteří přispěli na karneval. Díky patří paní Řezníčkové, paní Hrdličkové, paní Karasové
a paní Podmolíkové starší, protože nám napekly samé dobroty k zakousnutí.
Zprávičky z Tučína 13/2007
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Děkuji i všem maminkám za pomoc a za napečení zákusků, obecnímu úřadu za prostory a dary pro děti. Dále děkuji SDH Tučín, MŠ Tučín, sešlosti nadšenců, rodině Dudové, Korejzové ml., Zdráhalové ml. i st., Řezníčkové st.,
Konupčíkové, Barboříkové ml i st., Přikrylové, Novákové, Bubeníkové, Zbránkové, Prudilové st., Benešové st., Štiborové, Stiskálkové ml., paní Kučerkové,
panu Olivíkovi, paní Mádrové, paní Pavličíkové, panu Hrdličkovi a všem, kteří nejsou jmenování a pomohli nám finančně nebo jinak!!!
V celkovém hodnocení masek v kategorii můj favorit byla zvolena maska kosák Oskar, nejveselejší maskou byl vybrán zajíček Míša a titul nejhezčí
masky získala kašpárek Anetka. Musím však dodat, že všechny masky byly
opravdu krásné a originální. Organizátorky nečekaně překvapilo i vyhlášení
nejlepších masek z řad dospělých tedy pořadatelů. O překvapení se postaral
starosta obce společně se zástupci Nadšenců.Vyhodnocena byla Kopretina – moderátorka karnevalu, Exotická tanečnice a Pipi Punčochatá. Myslím
si, že jsme všichni prožili příjemné odpoledne se svými rodinami a kamarády,
zatančili si, zasoutěžili a také vyhráli něco z bohaté tomboly.
Výtěžek z této akce (7172 Kč) byl věnován mateřské školce Tučín.
Mgr.Marta Rychlíková

Oblíbená židličková soutěž
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Bezohlednost
Pes nebo majitel?
Stále se setkáváme s připomínkami a stížnostmi občanů na bezohlednost
některých majitelů psů, kteří nezajistí řádně svého miláčka proti volnému pohybu a psi se pak toulají po obci.Takoví psi nejen že mohou ohrozit děti či spoluobčany, trhají ploty, ale také znečišťují svými výkaly veřejné prostranství,
chodníky a prostory před ostatními domy. Bezohlednost je i v případě, že majitel jde vyvenčit psa mimo svůj vlastní dům a mnohdy ho vůbec nezajímá, že
pes vykoná svou potřebu na chodníku, nebo travnaté ploše, kde se pohybují
děti či opět před domem spoluobčanů. Pes za to nemůže, ale od toho má svého majitele, který by měl vše uklidit, protože sám by nebyl rád, kdyby v tom
měl šlapat doma či před domem. Podle obecně závazné vyhlášky je majitel
za psa odpovědný a obec vybírá symbolický poplatek. Nebo chtějí snad majitelé psů, aby dosáhly poplatky cifer jako ve městech včetně nepříjemných
správních řízení a ukládání sankcí? Není lepší zajistit svého miláčka, venčit ho mimo obydlenou část a když už se přihodí tak to uklidit, ať zbytečně
nerozvrací sousedské vztahy? Je to k zamyšlení, ale hlavně ke zlepšení prostředí nás všech.
Víme kde jsou a co dělají naše děti ?
Možná si tuto otázku spíše pokládají občané, ale ve tvaru „Ví rodiče, kde
mají a co dělají jejich děti?“ Mnohdy by se asi divili a činnost by asi moc
nepodporovali, zvláště když se zjistí, že jde do škod, které se dají jednoduše
vyčíslit finančně. To, že mnohdy hrozí i nebezpečí úrazu mnohdy i s horšími následky. Všichni víme, že areál koupaliště je mimo sezónu uzavřený se
zákazem vstupu. Stačí se ale projít a vidíme od nejmenších až po starší, jak se
naklání nad vodu v bazénu, nebo se baví házením kamení a větví do bazénu,
ostrostřelci po sobě zanechávají rozbité láhve, do kterých se jim podaří kameny trefit a už vůbec nemyslí na to, že v létě tam bude běhat bosky. I ten bazén
musí zase někdo od všech kamenů a naházených předmětů vyčistit. Není
to lehká práce. Proč by se někdo obtěžoval zeptat se rodičů nebo jiných dospělých, jestli můžou ořezat pěkně rostlé, zdravé borovice když si chtějí postavit bunkr. Samozřejmě na stavbu je potřeba spoustu věcí, které se pak včetně madrací, igelitů, dřeva a někdy i nástrojů válí po okolí, které má sloužit
spíše k procházkám a ne jako smetiště. Potok taky mnohdy láká, ale zkuste vysvětlit dětem co se stane, když si udělají hrázku a přijde přívalová voda.
Asi by se to Vám ani jim nelíbilo mít doma vodu nebo bláto. Velká otázka je,
víme jak se vyjadřují děti ke starším občanům? Všichni určitě ví. Zamyslete
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se nad touto hrstkou příkladů. Je toho mnohem víc, ale není účelem vyjmenovávat vandalské činy a psát seznam provinilců. Je potřeba se občas zeptat,
podívat nebo udělat nápravu. Vždyť jde o majetek, prostředí a vzájemné vztahy nás všech.

Zapojte se do projektů MAS Záhoří - Bečva
Místní akční skupina Záhoří – Bečva, o.s., realizuje od počátku tohoto roku dva projekty sociální integrace z peněz Evropského sociálního fondu
při spoluúčasti státních a krajských prostředků. Naší obce se týkají oba projekty a na prvních akcích jsme již měli zástupce z našich řad.
„Máme co dělat, nenudíme se u nás II“, mladí ze Záhoří – Bečva je
netradiční projekt zaměřený na děti a mládež ve věku 15 – 25 let, v rámci kterého proběhne celkem 21 akcí plných sportovních, kulturních, zájmových, osvětových a motivačních činností. Nejbližší akce se uskuteční 14. 4.
v Horních Nětčicích, 28. 4. můžete jet do lanového centra, akce 19. 5. v Prosenicích proběhne za účasti zdravotně postižených občanů a 9. 6. za příznivého počasí vyzkoušíte rafting. Informace o aktuálních akcích naleznete
na www.maszahoribecva.cz, případně u svého starosty.
„PODANÉ RUCE – projekt rozvoje občanské společnosti a komunitního plánování sociálních služeb na Záhoří a v Pobečví“ je zacílen
na všechny současné uživatele sociálních služeb a všechny potenciální uživatele, kterými se v budoucnu může stát každý z nás. Projektu se tedy může
zúčastnit každý, kdo žije v těchto obcích MAS Záhoří – Bečva: Buk, Grymov,
Hradčany, Lazníčky, Lazníky, Oldřichov, Oprostovice, Pavlovice u Přerova,
Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma, Tučín, Výkleky,
Zábeštní Lhota, Žákovice.
Výsledkem snažení bude společně stanovit vizi v oblasti sociálních služeb a naplánovat služby chtěné, potřebné a reálné, a vytvořit komunitní plán
jako podklad pro Olomoucký kraj, jež zahrne naše naplánované požadavky
do svého plánu, přičemž na tomto základě bude možné získat finance na konkrétní naplánované aktivity.
Sociální služby jsou vyspecifikované v zákoně č.108/2006 Sb., v platném
znění, a zahrnují sociální poradenství (základní a odborné), služby sociální
péče (osobní asistence, tísňová péče, pečovatelská služba, centra denních služeb, stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení atd.) a služby sociální
prevence (raná péče, telefonická a krizová pomoc, azylové domy, nízkoprahová
denní centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další). Z vyjmenovaných aktivit je zřejmé, že se projekt týká seniorů, zdravotně posti22
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žených občanů, nezaměstnaných, rodin s dětmi, dětí a mládeže, osob ohrožených sociálně patologickými jevy a trestnou činností, občanů v přechodné
sociální krizi, osob závislých na drogách, etnických menšin a dalších možných skupin.
V průběhu projektu se uskuteční dotazníkové šetření, již probíhají setkání s veřejností, další se uskuteční 26. 4. v Prosenicích a 27. 4. v Pavlovicích
(na obou místech se stejnou náplní), v rámci tohoto a dalších setkání proběhnou
přednášky týkající se nového zákona o sociálních službách, lidé budou informováni o možnostech řešení špatné sociální situace a o existenci fungujících
poskytovatelů.
Budete-li mít zájem zapojit se do některé skupiny a přispět svými náměty
k tvorbě plánu, můžete se obrátit na svého starostu nebo na tyto kontakty:
Helena Zavadilová - tel.: 737 475 405
e-mail: zavh@seznam.cz
Josef Jemelka - tel.: 602 514 381
e-mail: jemelka-j@centrum.cz
Aktuální informace naleznete rovněž na Internetových stránkách MAS Záhoří – Bečva.

Na závěr:
Poděkování
Starosta obce děkuje:
• Všem občanům, podnikatelům a spolkům za příspěvek na tradiční ohňostroj k přivítání nového roku.
• Všem občanům, podnikatelům a sponzorům za příspěvky do tomboly.
• Hostinskému Stanislavu Daďovi za spolupráci při zajištění obecního plesu
a propagaci obce Tučín v soutěži Neváhej a toč.
• Cvičenkám kalanetiky za realizaci Velikonoční výstavy na vysoké úrovni.
• Všem občanům podílejících se na úklidu obce po zimním období.
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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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