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• 20.7. uspořádali sportovci turnaj v nohejbale
• Červencové hodové slavnosti se nesly v duchu výročí 10. let od zisku titulu:
Tučín - Vesnice roku 2009. Ano, je tomu 10 let co naše obec vyhrála krajskou
a navazující celostátní soutěž Vesnice roku 2009 a následující rok se pak stala
vícemistrem Evropy. Tuto vzpomínku podpořil finančně i Olomoucký kraj
a v rámci hodových slavností byly všechny hudební produkce a vystoupení
z části hrazeny z dotace Olomouckého kraje a Obce Tučín. Nebylo možné
tedy ani vybírat vstupné. Slavnosti byly zahájeny v pátek hudební zábavou
se skupinou Fórum na koupališti, kterou organizovali Nadšenci. Připravená
sobotní tradiční sportovní klání byla z důvodu deště zrušena včetně vyhlídky
z plošiny a skákacího hradu. K večeru se počasí umoudřilo, a tak se uskutečnilo příjemné posezení s hudební skupinou Tučéňáci. Neděle byla tradičně
zahájena hudebním budíčkem s následnou mší svatou, kterou odsloužil nový
farář Zdeněk Mlčoch. Kněze přivítal starosta obce Jiří Řezníček a předal mu
symbolický dárek - odlitý zvoneček Vesnice roku 2009. V průběhu mše byl
také požehnán nový slavnostní prapor obce, pořízený k 10. výročí titulu. Během hodových slavností si mohli návštěvníci prohlédnout putovní výstavu
Má vlast cestami proměn, kde byl vystaven i panel proměny Domu tradic a
řemesel č.p. 17 v Tučíně. Tato výstava putuje po celé České republice. Dům
tradic si mohli přítomní prohlédnou s okomentováním Marušky Breckové,
která se o domeček stará. V odpoledních hodinách se na návsi rozjela lidová
veselice s kapelou Dynasty včetně doprovodného programu vystoupení Zekona a pro děti klauna Buble Pepína.
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• 1.8. byla vyhlášena Vesnice roku Olomouckého kraje roku 2019. Vítězem
krajského kola se stala obec Bělotín.
• 24.8. se zúčastnilo družstvo SDH Tučín Šišemského krtičáku.

• 29.8. přednášel starosta obce na Ministerstvu zemědělství o erozích půdy.
• 31.8. uspořádala Obec Tučín turnaj v discgolfu pro amatéry a začátečníky.
Za sluníčkového počasí se zúčastnila spousta dětí i dospělých, aby strávili
příjemný den nenáročným pohybem a procházkou.

• 1.9. byl ukončen provoz občerstvení na koupališti. Z provozu bylo
vidět, že za letní období, které bylo na koupání příznivé, využilo možnost k návštěvě minimum místních občanů. Většina návštěvníků jsou
z okolí a Přerova. Je tedy na místě si položit otázku, jestli koupaliště
nadále provozovat nebo ne, když není z řad místních zájem.
• 14.9. proběhlo slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Vesnice roku
2019. Vítězem se stala obec Lipová z Ústeckého kraje. Blahopřejeme.
• 14.9. organizoval DSO Mikroregion Pobečví Setkání bez hranic pro
členské obce. Na tomto setkání her a soutěží se nepodařilo ze spolků a
občanů Tučína dát dohromady soutěžící družstvo, a tak Tučín nesoutěžil. Jediným zástupcem byl starosta obce Jiří Řezníček.
• 16.-18.9. se zúčastnil starosta studijní cesty do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na programu byla návštěva Evropského parlamentu s přednáškou o fungování EP, návštěva Rady EP, účast na zase-
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dání EP, prohlídka realizovaných projektů v okolí a večerní prohlídka
Štrasburku. Celá studijní cesta byla na pozvání JUDr. Stanislava Polčáka hrazená EP.
• 19.9. proběhlo jednání o dopravní obslužnosti obcí Olomouckého kraje. Nově byly navýšeny poplatky obcí za autobusy zastavující v
Tučíně. Z původních 70.000,- Kč byly pro další období navýšeny na
150.000,- Kč. Poplatky bude obec hradit pro zajištění uchování spojů
linky Soběchleby - Horní Nětčice.
• 1.10. nastoupila firma na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Tučíně,
které bylo pořízeno v roce 2003. Předmětem rekonstrukce byla oprava
mantinelů, výměna povrchu z asfaltu za umělou trávu, nové osvětlení,
sítě a branky na MK a vybudování nového přístupového schodiště. Na
celou rekonstrukci byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 607.000,- Kč a z Olomouckého kraje ve výši 200.000,- Kč.
Obec Tučín doplatila jako spolufinancování částku 206.072,- Kč.

• 30.10. přednášel starosta obce a
seznamoval v Poslanecké sněmovně přítomné účastníky o Pozemkových úpravách, jejich významu a přínosu a jak probíhají při realizaci.
• 9.11. uspořádal obecní úřad Tučín ve spolupráci s Klubem žen Setkání seniorů a jubilantů. Již tradičně zástupci obce popřáli kytičkou a
dárečkem jubilantům a pak pozdravily svým vystoupením své babičky
a dědečky děti z MŠ Tučín, a ZŠ Želatovice. O dobrou náladu se postarala hudební skupina Tučéňáci.
• 22.11. provedli zaměstnanci obce a člen zastupitelstva Petr Pospíšil
zdobení Vánočních stromů v obci osvětlením. Starý Vánoční strom na
špici byl před časem odstrojen pomocí plošin. Už byl přerostlý, osvětZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020
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lení se trhalo, část nesvítila, a to na vzhledu moc nepřidalo. Proto se
rozhodlo o změně. Jednu plošinu obsadil starosta obce, do druhé nastoupil sám řidič a provozovatel plošiny. Za účasti a jištění ze země Petra pospíšila, Zdeňka Nováka a Jirky Sehnalíka se podařilo starý strom
odstrojit. Staré světelné řetězy zkontroloval elektrikář Petr Pospíšil a
byl účastníkem nové instalace na strom v zahradě MŠ Tučín a strom
před Domem tradic a řemesel č.p. 17.
• 22.11. Uspořádali členové skupiny Tučéňáci Kateřinské posezení s Tučéňáky. Stalo se tradicí, že se na této akci podává pokrm vařený
přímo členy kapely pod vedením šéf kuchaře Jardy Štěpaníka - pečená
kačena se zelím a knedlíkem. Jako hosté vystoupila skupina Letokruhy
z Přerova.
• 28.11. Vánoční hvězdy
• 3.12. uspořádala MŠ Tučín besídku pro rodiče a babičky.
• Ve čtvrtek 5.12. proběhla Mikulášská nadílka po obci a v MŠ. Mikulášský zájezd do vinného sklípku pro dospělé byl zrušen pro nedostatek zájemců.
• 10.12. proběhlo na OU jednání se zástupci COOP Jednota Uherský Ostroh. V roce 2019 obec přispívala 50% z částky 168.000,- Kč,
kterou COOP požaduje jako náhradu za ztrátovost prodejny v Tučíně. 84.000,- Kč získala obec z dotace Olomouckého kraje, 84.000,- Kč
uhradila obec z vlastního rozpočtu. Při jednání požadovali zástupci
COOP pro rok 2020 částku ve výši 240.000,- Kč.
• Zpívání koled u kaple a betléma bylo zrušeno z důvodu nepříznivého
počasí a tak přikládáme alespoň příspěvek z předcházejícího roku:

Advent v Tučíně
Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky, je to také doba
rozjímání a dobročinnosti.
S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.
V Tučíně se tradičně první adventní neděli rozsvítí vánoční strom-lípa,
která již několik let září do širokého okolí.
I v letošním roce jsme u kapličky postavili betlém, který se stal součástí
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020
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adventu v Tučíně.
Na tomto místě se mohli zastavit všichni, kteří přišli navštívit „Dům
tradic a řemesel“, který nazdobil do vánoční atmosféry „Dámský klub“.
Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny exponáty, které stále přibývají, děti si mohly napsat dopis Ježíškovi, který jim určitě splnil všechna přání, k vidění bylo zdobení perníčků, které si připravila paní Eva
Lukášová, která také poradila, jak správně namíchat sníh, aby se všem
zdobení dařilo.
Na dvorku, kde bylo připraveno malé občerstvení - čaj, punč, perníčky
a drobné cukroví děti i dospělí zvonili na „Zvon splněných přání“, který nám zapůjčili Iva a Petr Pospíšilovi.
Velkou atrakcí byla kráva, pro kterou děti vybíraly jméno. Děti také
dostaly malý dárek, který jim zde zanechal Mikuláš.
Již druhý rok jsme prodávaly výrobky z keramiky, látky, dřeva i papíru,
které vyrobili klienti sdružení „Most k životu“. Díky vám všem, kteří
jste si zakoupili některý z těchto výrobků, jsme mohli tomuto sdružení
předat finanční hotovost 7.200 Kč. Děkujeme za vaši dobročinnost.
Adventní tradicí v Tučíně se stalo „Zpívání koled u kapličky“, na které
se všichni těšíme, protože se blíží Štědrý den.
I přesto, že nám zpívání předčasně ukončila dešťová přeháňka, přišli
místní i přespolní, aby si společně zazpívali, popřáli si šťastné a veselé a
my se těšíme, že se opět setkáme při „Zpívání koled u kapličky“.
Poděkování patří dětem, Adélce, Agátce, Aničce, Elince, Elišce, Laurce, Terezce, Vláďovi, které se pečlivě připravovaly na zpívání koled a
vánočních písní, dětem z MŠ, které přednesly vánoční básničky a díky
patří panu Jar. Štěpaníkovi, který každoročně připravuje a zajišťuje
technický provoz této akce financované obcí.
• 31.12. uspořádal klub Malé kopané tradiční Silvestrovský výkop na
hřišti v Tučíně, kde se příznivcům podává svařené víno.

Dětský den
Dětský den v Tučíně se konal za přízně krásného teplého počasí, a proto zde zavítalo přes devět desítek dětí. Letošní dětský den byl nazván
101 dalmatinů. Na trase bylo připraveno velké množství zajímavých
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020
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úkolů, například hod míčem na terč, motání kostiček, dlouhý slalom
tvořený z různých tvarů a úkolů, přenášení vody v kyblíku.
Za splněné úkoly dostaly všechny děti odměny a perníkové medaile.
V průběhu dne se děti mohly projet na koni nebo si prohlédnout zemědělskou techniku AGRAS Želatovice. Byla zde i paní Verča, která
malovala děti na obličej.
Hasiči jako každý rok připravili pro děti pěnu, na kterou se tyto velice
těšily. Pak už následovala volná zábava a diskotéka. Za příjemně strávené odpoledne patří velké poděkování všem organizátorům, pro které
byly největší a jedinou odměnou spokojené tváře přítomných dětí.
Pavla Štěpaníková

Turnaj v discgolfu
Je krásná, slunečná sobota 30.8.2019 a na tučínském koupališti je sraz
hráčů turnaje v discgolfu, který pořádá obec Tučín. I já jsem si tuto
hru chtěla vyzkoušet, tak jsem se na tento turnaj přihlásila. Po registraci hráčů jsme byli rozděleni do skupin, kde byli hráči velmi úspěšní,
úspěšní a ti co to hrají poprvé jako já. Tento turnaj měl i svého sponzora, kterým byla firma Jankusport Přerov, prodejce elektrokol, ta také
ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020
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věnovala ceny pro vítěze.
Každá hra má svá pravidla, a proto nás před zahájením turnaje pan
Janků s touto hrou seznámil.
Dozvěděla jsem se, že při discgolfu se všichni hráči chovají stejně jako
u golfu, a to, že hráči ve skupině jsou tiše, aby se každý před hodem
mohl soustředit, že hráči, kteří nehází stojí za hráčem, který se chystá
na hod a že i při discgolfu se dodržuje dress code, a že hráči si před
začátkem hry plácnou rukou a popřejí si „Ať to dobře lítá“. Pro mě jako
nováčka byly tyto informace velice užitečné a zajímavé. Takže můžeme
vyrazit!
Naše družstvo ve složení Tomáš Darebníček, Marie Breczková, Irena
Hlobilová a František Lukáš se vydalo na discgolfovou trasu, která má
10 košů a při hře, kdy disc dobře lítá trvá asi jednu hodinu. Na každém
stanovišti se zapisují a sčítají hody kdy doletí disk do koše. Po ukončení hry jsme si opět plácli rukou a poděkovali za hru. Celý turnaj byl
pro mě hra plná legrace, dobré nálady a pěkného počasí. Po vyhlášení
vítězů jsem si slíbila, že na příští turnaj v discgolfu budu více trénovat!
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CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
Leden 2019
		 • Výroba krmítek pro zvířátka
		 • Krmení zvířátek ve volné přírodě
		 • Vycházky po okolí a čekání na sníh
		 • Začíná lyžařský kurz ve SKI areálu Hlubočky
		 • Preventivní vyšetření zraku dětí
		 • Karneval 19.1. – děkujeme všem, kteří se na něm jakkoliv podíleli
Únor 2019
• Návštěva Muzea J.A. Komenského – program „Hurá za mamuty“
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Březen 2019
• Divadelní představení
Duben 2019
• velikonoční salon – Atlas – ukázka velikonočních prací a zvyků
• plavecký výcvik předškoláků –Přerov
• akce – „Čarodějnický den“
Květen 2019
• Zápis do mateřské školy
• Divadelní představení
• Utužujeme přátelské vztahy s MŠ Bezuchov – návštěva hasičů z Bezuchova
Červen 2019
• MDD – den plný her a zábavy
• Celodenní výlet Dinopark + ZOO Vyškov
• Společné fotografování na konec školního roku
• Centrum Ráj Pavlovice – přednáška o tom, jak se zdravě stravovat
• Výlet na Hostýn
• Spaní ve školce
• Besídka na „Rybníčku“ – ukončení školního roku

Karneval 2019
V měsíci lednu proběhl každoroční karneval.
V sobotu 19.ledna se v Kulturním domě v Tučíně sešlo mnoho dětí v nejrůznějších maskách.
Pro mlsné jazýčky napekly maminky a babičky zákusky. O hudbu se postaral
DJ Jerry, která provázela děti celým odpolednem až do večera.
Děti si zasoutěžily, zatančily a ve volných chvílích se doslova vydováděly na
parketu. Děti si odnesly nejen krásné výhry z dětské tomboly, ale také zážitky
z příjemně vydováděného dne.
Podle rozzářených očí dětí a spokojenosti rodičů byl karneval úspěšný a celá
akce se vydařila i díky rodičům, jimž patří poděkování za dodané cukroví, občanům, kteří přispěli dárkem či jakýmkoli příspěvkem a samozřejmě
všem, kteří se podíleli na přípravách a organizování karnevalu.
Už teď se těšíme na 1.2.2020 – bude karneval.
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Nový školní rok 2019 /2020
Pedagogický sbor – Vysloužilová Eva a Ševčíková Marie
Chůva, teta – Vysloužilová Michaela
Domovnice, výdej stravy, teta – Pospíšilová Iva
Náš projekt:
Šťastná školka II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013541
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu rozvojových
aktivit, spolupráci s rodiči.
Projekt je 100% hrazen z dotace. Realizace 1.9.2019 – 30.4.2021.
MŠ navštěvuje 24 dětí z Tučína a okolních vesnic. Sedm dětí je dvouletých –
pomáhá chůva.
Září

Říjen

• Atlas – dopravní výchova – předškoláci
• Třídní schůzky – uvítání v novém roce
• Logopedie – depistáž
• Škola v přírodě –Rajnochovice, Hotel pod Šaumburkem
• Divadlo – Krejčík Honza
• Dýňování – na OÚ Tučín

Listopad
• Fotografování dětí – zimní téma
• Vystoupení – senioři
• Divadlo v MŠ – Bába chřipka (projekt)
Prosinec
•
•
•
•

Atlas – vánoční tvoření, výstava
Vystoupení P. Novák v Přerově
Besídka na nové zahradě ve školce
Přišel k nám Mikuláš s Andělem a čerty
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Škola v přírodě 2019
V tomto školním roce jsme uspořádali školu v přírodě na podzim. Tentokrát
jsme jeli autobusem do Rajnochovic. Po příjezdu do Rajnochovic nás čekalo
krásné počasí, prostředí a milí lidé.
Klademe velký důraz na pěkné prostředí, vyžití dětí a čistotu. Měli jsme k
dispozici celý menší hotel, chodili jsme po procházkách, hráli jsme si, užívali
lesa a krásného hřiště.
Týden utekl jako voda a než jsme se nadáli, už jsme seděli opět v autobuse,
který nás vezl k domovu.

Plánujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

KARNEVAL – 1.2.2020 ve 14hodin
Lyžařský výcvik – leden – únor
Zimní ZOO
Rožnov pod Radhoštěm – skanzen
Olomouc – Pevnost poznání
Plavecký výcvik
Divadla, vystoupení, spontánní akce
Sběr papíru – kontejner bude během června opět na zahradě
školky
(můžete nosit do školky již nyní)
Přejeme krásné zimní dny a v novém roce zdraví a spokojenost.
Za celý kolektiv MŠ

Eva Vysloužilová

„Dům tradic a řemesel“
Je to právě jeden rok, kdy jsme slavnostně otevřeli „Dům tradic a řemesel“. Všichni, kteří si tento dům přišli prohlédnout, odcházeli se
vzpomínkou na své dětství. Ti mladší na prázdniny u prarodičů a děti,
ty nadšeně poslouchaly své babičky a dědečky jak se dříve s vystaveným nářadím a zemědělskými stroji pracovalo. Během tohoto roku zde
„Dámský klub“ uspořádal vánoční prohlídku, doplněnou o zdobení
perníčků a jarní prohlídku, při které si návštěvníci mohli uplést pomlázku nebo namalovat kraslice. Při těchto prohlídkách byly prodávány výrobky chráněné dílny „Most k životu“. O obě prohlídky byl velký
zájem jak místních, tak přespolních obyvatel. Dům tradic a řemesel byl
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také navštěvován dětmi ze základních a mateřských škol a také jsme
provedli tímto domem několik zájezdů z okolních krajů.
Scházely se zde maminky s dětmi, které si zde připravovaly dárky a
ceny na „Dětský den“, po domluvě jsme umožnili prohlídky při rodinných oslavách a svatbách. Největší zájem o prohlídku byl o hodových
slavnostech, kdy si „Dům tradic a řemesel“ přišlo prohlédnout asi 250
návštěvníků.
Podle „Knihy návštěv“ jsme přivítali zájemce o prohlídku z Anglie,
Skotska, Nového Zélandu, Belgie a Kanady. Vy, kteří jste si přišli prohlédnout „Dům tradic a řemesel“ jste byli velice spokojeni a my vám
za to děkujeme!
Za kulturní výbor Marie Breczková
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Informace do zpráviček
Jako každý rok jsme uspořádali hasičský bál, který se konal 2. února
2019 v prostorách obecního úřadu kde nám hrála skupina FOLTÝNEK, a již tradičně byla jeho účast velice hojná a tombola bohatá. V
dubnu se konal 18. ročník tradiční soutěže Radslavská přilba. Naše
družstvo se neúčastnilo z důvodu nemoci a pracovních povinností v
zaměstnání, děkujeme za pochopení.
6. dubna proběhl sběr železného šrotu. Akce se konala společně s celostátní akcí Ukliďme Česko. Děkujeme všem, co se na akci podíleli.
8. května se konala okrsková soutěž v Prosenicích, kde naše jednotka
skončila v okrsku Pavlovic u Přerova na 4 místě , celkově jsme se
umístili na 5. místě . O putovní
pohár Prosenic jsme se umístili
na 1. místě. Umístnění jednotek
v našem okrsku Pavlovic: 1. místo Pavlovice u Přerova, 2. místo
Šišma, 3. místo Hradčany, 4. místo Tučín, 5. místo Radslavice, 6.
místo Sušice.
1.6. jsme uspořádali, společně s
rodiči, dětský den s názvem:101 DALMATINŮ. Děkujeme všem, kdo
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se podíleli na přípravě a občerstvení, také sponzorům, a to Obecnímu
úřadu Tučín a ostatním. Věříme, že se Vám spousta atrakcí líbila, a to
například technika z Agrasu Želatovic, firma Agropt a nákladní tahače
NIKA Chrudim či jiné pěkné doplňky. Vše bylo zakončeno naší tradiční pěnou.
27. a 28. července se konaly HODOVÉ SLAVNOSTI v Tučíně. V sobotu probíhalo sportovní odpolednem na hřišti v Tučíně. V neděli se
hned brzy ráno rozezněl budíček v podání dechové hudby, která obcházela domy a hrála Aničkám a sponzorům. Tradiční mši svatou pod
lípou u zvonice odsloužil nový farář naší farnosti Zdeněk Mlčoch, kde
u příležitosti hodových slavností posvětil náš hasičský prapor. Prostranství na Rybníčku bylo zaplněno pouťovými atrakcemi. Od 17 hodin na tanečním parketu hrála skupina Foltýnek.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů SDH Pavlovice u Přerova jsme
byli pozvání ke dni 3. srpna ku příležitosti oslav jejich 120 let založení
sboru. Děkujeme bratrům a sestrám za pozvání, a přejeme ještě jednou
všem členů hodně zdraví a díků a svatý Florián ať Vás opatruje.
Jako každý rok jsme se zúčastnili v srpnu netradiční hasičské soutěže v
Šišmě. V netradiční soutěži jsme se umístili na 2. místě, 1. místo patřilo
sboru z Radslavic a 3. místo sboru ze Šišmy. Děkujeme pořadatelům za
krásné závody. Změna úkolů v tajné disciplíně byla opět příjemným
zpestřením a doufáme, že příští, desátý ročník, kulatý, se opět vydaří
stejně tak jako ten letošní a pořadatelům děkujeme za pěkné zpestření
občerstvením po celé odpoledne.
12. října proběhlo taktické cvičení jednotek SDH obcí okrsku č. 5
Pavlovice. Cíl cvičení: Zásah jednotek SDH obcí a koordinace zásahu většího počtu jednotek, ověření schopností velitelů jednotek okrsku, včetně prověření dojezdových časů jednotlivých jednotek, ověření
funkčnosti techniky. Námětem cvičení bylo: úmyslné zapálení stohu
slámy v areálu družstva Sušice a dopravní nehoda osobního automobilu pachatelů, kteří ujížděli z místa požáru. Kouř v areálu zpozoruje
zaměstnanec družstva, který jej telefonicky oznámí na tísňovou linku
„150“, kde nahlásí, že hoří stoh slámy a nedaleko se nachází vybourané
auto s osobami uvnitř. Jednotky PO provedou průzkum, vyproštění
osob a likvidaci požáru. Naše jednotka pomocí PS 12 vytvořila dopravZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020
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ní vedení jako 2. čerpadlo od vodní zdroje. Dva šli na zdravovědu a na
figuríně jsme si zopakovali KPR a práci s AED. Nikdo nebyl zraněn,
nic se nepoškodilo. Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení,
a jednotky se vracely na základnu. Během této zprávy můžete sledovat
fotky ze samotného cvičení.
V letošním roce 2019 je to 50. let. kdy Sbor SDH Tučín, obdržel motorovou stříkačku, která byla za účasti požárníků z Tučína a Podolí slavnostně posvěcena na hody 27. července roku 1969. Této slavnosti se
zúčastnili domácí občané v hanáckých krojích. Je to památka sboru a
je nutné si takové techniky vážit a cenit.
						

SDH Tučín

Rok 2020
• 1.1.2020 jsme se společně sešli u Retenční nádrže – Plaviska na přivítání Nového roku společným přípitkem a přáním starosty a ohňostrojem, na který si občané sami přispívají. Děkujeme Všem občanům,
kteří přispěli na ohňostroj jakoukoli finanční částkou a tím přispěli k
bezpečnému, důstojnému a příjemnému zážitku z krásného ohňostroZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020
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je. Škoda, že někteří se stále snaží přetrumfovat své okolí a sami si střílí
rachejtle a ohňostroje v průběhu dne a noci. Ruší tím své spoluobčany,
zvířata, hlavně pak psi a mnohdy pod vlivem alkoholu se stává rachejtle z jejich rukou nebezpečnou zbraní, která může ublížit na zdraví,
způsobit požár či jinak ohrozit své okolí, Kdyby i tito střelci přispěli jen
částí svých výdajů na pyrotechniku na společný ohňostroj, byl by ještě
hezčí a bezpečně odpálený v jednu dobu, po kterou se dají i psi zajistit.
• 4.1. procházeli obcí Tři králi.

Dne 4. ledna 2020 tradičně v naší obci Tučín proběhla Tříkrálová sbírka, jejímž pořadatelem a organizátorem je Charita České republiky.
První ročník sbírky proběhl v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v
oblecích králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času se Tříkrálová sbírka
stala největší charitativní sbírkou v Česku. V tomto roce 2020 oslaví
sbírka 20. výročí. Králové šíří poselství radosti a požehnání všem, které
navštíví. Na koledníky čekají mnohdy nachozené kilometry a mrazivé
počasí, ale i radost, že udělali něco dobrého.
U nás v obci jsme měli 3 skupiny koledníků.
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Vedoucími skupin byly Pavla Štěpaníková, Romana Zdráhalová a Kamila Zdráhalová. Svůj čas také přišly obětovat děti Sabinka Korejzová,
Laurinka Štěpaníková, Adélka Pospíšilová, Lukášek a Matoušek Štěpaníkovi, Vojta Korejz, Elinka Čtvrtníčková, Viktorka Štěpaníková a Julinka Zdráhalová.Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti,
solidarity a ra dosti, právě to je největším posláním sbírky. Setkávání
lidí, napříč generacemi, zapojení se do řetězu lidské solidarity.
Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR. Letos se u
nás v obci Tučín vybralo 13.247 Kč + 2 eura. Všem dárcům a koledníkům patří vřelý dík a do Nového roku požehnání a radost v rodinách.

									
Kamila Zdráhalová

• 17.1. uspořádala obec Ples obce Tučín. Návštěvnost plesu byla slabší,
ale zas byl prostor na výborný taneček se skupinou Kalej z Hranic a v
bohaté tombole měl každý velké procento úspěšnosti.
• 24.1. organizovali hasiči Ples SDH Tučín
• 29.1. se zúčastnili zástupci obce Tučín starosta Jiří Řezníček a místostarostka Ing. Jana Slaměníková na pozvání Ministerstva pro místní rozvoj České republiky přijetí u premiéra Andreje Babiše v budově
Úřadu vlády v Praze a následně přijetí u prezidenta ČR Miloše Zemana
na Pražském hradu.
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• 1.2. se zaplnil sál dětmi v maskách na tradičním karnevale dětí pořádaném Mateřskou školou Tučín
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• 17.2. v 16:30 na požádání starosty obce proběhlo cvičení jednotky
SDH Tučín. Vyhlášený poplach pro jednotku jako technická pomoc
na vyčištění odtoku požeráku z retenční nádrže. Bylo nutné vyčištění z
důvodu stoupající hladiny vody a nebezpečí přelití či protržení hráze.
Hasiči úkol splnili i za pomoci zaměstnanců obce a voda mohla postupně odtékat.
• 22.2. uspořádali Nadšenci společně s obcí tradiční Vodění medvěda
po obci.
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• 28.2. si poseděly ženy u kávičky, dobrého vínka a zákusku na OU u
příležitosti svátku MDŽ organizované Klubem žen
• 13.3. vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru
COVID 19

Návštěva na Úřadu vlády a Pražském hradě
U příležitosti 25. výročí trvání soutěže Vesnice roku se dne 29. ledna
2020 uskutečnilo slavnostní setkání zástupců všech dvaceti pěti vítězných obcí s premiérem vlády a prezidentem republiky. Soutěž Vesnice
roku organizuje ministerstvo pro místní rozvoj, jejím cílem je povzbudit obyvatele venkova, aby se aktivně účastnili rozvoje své obce, svých
místních tradic a společenského života. Poprvé soutěž vyhlásil v roce
1995 Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995, postupně se připojilo ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a ministerstvo
zemědělství. Výsledky soutěže se každoročně vyhlašují ve dvou kolech.
Nejprve se hodnotí v krajském kole. Krajský vítěz postupuje do celostátního finále, v němž se vyhodnocují první tři místa. Vítěz celostátního kola postupuje do evropské soutěže Evropská cena obnovy vesnice,
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která se koná jednou za dva roky.
Na toto slavnostní setkání byli z každé vítězné obce pozváni dva představitelé, za obec Tučín se setkání zúčastnil starosta obce Jiří Řezníček
a místostarostka Jana Slaměníková. Dopoledne nás přijal na Úřadu vlády premiér vlády ČR pan Andrej Babiš. Původně plánované hodinové
setkání se nakonec protáhlo až na dvě hodiny. Pan premiér velmi ocenil práci a soudržnost venkova, snahu o udržování a rozvoj místních
lidových tradic a pospolitost občanů. Po představení všech vítězných
obcí následovala aktivní diskuse zástupců obcí zejména na téma financování, dotací, ale i podpory ze strany státu. Pan premiér odpovídal
briskně na všechny položené dotazy, z jeho odpovědí bylo patrné, že
má přehled a přesně a jasně ví, o čem mluví. Na závěr předal představitelům obcí pamětní listy. Po krátkém občerstvení se ještě konalo focení
a následoval přesun na Pražský hrad. Zde jsme si vyslechli projev pana
prezidenta Miloše Zemana, němž mimo jiné řekl: „… Važme si venkova, z něhož svého času vzniklo i národní obrození, když města byla do
značné míry poněmčena, a já bych chtěl věřit, že venkov, včetně menších a středních měst, bude rovněž hybnou silou něčeho, co o nelehké
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co bych přirovnal k novému národnímu obrození… To znamená život
v komunitě, a nikoli v izolaci, život bez feťáků, život na bázi rodiny, tj.
muže, ženy a dětí. …“.
S panem prezidentem, kterého doplňovala ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová jsme strávili příjemné chvíle debatou o problémech i radostech venkova. Na závěr, po společném focení, byla pro
nás uspořádána prohlídka reprezentačních sálů Pražského hradu.
						

Statistika

Ing. Jana Slaměníková

Ke dni 31.12.2019 žilo v obci 434 obyvatel, z toho 204 mužů a 230 žen.
V roce 2019 se narodily 2 děti, přistěhovalo se 6 občanů, odstěhovalo
se 10 lidí. Zemřeli 3 občané. V obci žilo 33 vdov a 2 vdovci. Průměrný
věk činil 44 let. U mužů byl průměr 45 let, u žen 47 let.

Informace z obecního úřadu:
Kvůli šíření koronaviru zakázala vláda volný pohyb lidí po Česku. Do obchodů nebo na poštu ale mohou. Snažme se vzájemně případnou nákazu mezi zákazníky a personálem eliminovat
speciálními opatřeními.
Zakrývejte si obličej – ústa a nos i během návštěvy obchodu při
vstupu do prodejny a ostatních veřejných míst, kde chcete vyřizovat
své záležitosti. Dodržujte hygienická pravidla už při vstupu do
prodejny, na úřady, nebo do hromadných dopravních prostředků (autobus). Při nákupu využívejte jednorázových igelitových rukavic, v případně nutnosti kýchat či kašlat do kapesníku nebo rukávů, a
nikoli do dlaní.
V obchodech, ale i při nevyhnutelných vyřizování a čekání ve frontách
se snažte, aby mezi vámi a ostatními lidmi byly rozestupy alespoň dva
metry. Protože se jedná o kapénkovou infekci, v úplném bezpečí ale
nejsme ani několik metrů od dalších zákazníků. Vzhledem k nebez-
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pečí nákazy je vhodné strávit v místě, kde se setkává mnoho lidí, co
nejkratší dobu.
Na základě opatření, která mají minimalizovat riziko přenosu epidemie onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi občany bude do odvolání omezen vstup do budovy
Obecního úřadu v Tučíně a zrušeny odpolední úřední hodiny.
Nutné záležitosti občanů budou řešeny po zazvonění na zvonek u vstupu do budovy OU v době od 8 do 11 hodin. Zazvoňte a vyčkejte příchodu pracovníka úřadu.
Zajišťujeme i nadále usilovně ochranné roušky, kterými jsme
díky šikovným švadlenám i některým pánům vybavili všechny občany,
prodejnu obchodu, obecní úřad, mateřskou školu a pracovníky obce.
Roušky jsme objednávali i u jiných zdrojů, ale dodavatelé přednostně vybavují zdravotnická zařízení a integrovaný záchranný systém. Je
však na každém občanovi, aby se přizpůsobil situaci a snažil se ochránit všemi dostupnými prostředky zakrytím úst a nosu šátkem,
nákrčníkem, rolákem či vlastnoručně ušitou rouškou. Jednoduchým opatřením můžete ochránit sami sebe, ale i své okolí. Snažíme
se opatřit desinfekci a jednorázové rukavice pro ochranu pracovníků
přicházejících do styku s veřejností a dáváme do obchodu, MŠ, obecní
úřad, knihovny a pracovníkům obce. Není možné všechny informace zaslat formou SMS, neboť jsou obsáhlé, ale vše je zveřejňováno
na úřední desce případně aktualitách z obce. V této době vyhlášeného
stavu nouze a ohrožení pandemií sledujte televizní vysílání ČT24,
webové stránky, kde se o nařízeních a doporučeních dovíte vše a s
předstihem.
Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny občany v této nelehké
situaci k ohleduplnosti k vlastnímu zdraví a zdraví všech spoluobčanů,
aby omezili v maximálně možné míře styk s veřejností a dodržovali
vyhlášená opatření vládou, Olomouckým krajem, hygienickou stanicí
a obecními úřady. Buďte trpěliví, obezřetní, vstřícní k možné pomoci
svému okolí a blízkým. Zapomeňte na nervozitu, rozhořčení, osočování a vyčítání. Zloba a nevraživost nikomu nepomůže. Právě v takovéto
krizové situaci se nejvíce pozná charakter člověka a pospolitost obce či
celé společnosti.
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17 rodin se zapojilo do šití roušek v Tučíně, roušky šila děvčata z MŠ
Tučín, 5 děvčat známých z Kopřivnice, učňovská škola Velký Újezd,
pomohly firmy ARDON manželé Voženílkovi a firma PET HARDWARE pana Gráce.
Roušky byly rozdány občanům obce osobně starostou a místostarostkou a část byla odvezena do Domova důchodců Alfreda Skeneho v
Pavlovicích u Přerova.
Stále roušky sbíráme na případné doplnění občanům a pokud nebude
potřeba, předáme roušky opět do domova důchodců.
Pokud máte fotografii jak šijete, žehlíte či navlékáte roušky pošlete nám
na email ou@tucin.cz fotografie budou založeny a případně použity
pro poděkování.
Omezení akcí:
Z důvodu vyhlášených opatření byly zrušeny akce na OU: oslavy výročí narozenin, maškarní karneval sportovců, turnaj v discgolfu, Tučínský špekáček, Ukliďme si okolí Tučína společně, sběr starého železa,
sběr nebezpečného odpadu, návštěva Tučína Mikroregionu Vsetínsko,
cvičení žen na OU, kalanetika, cvičení tai chi, malá kopaná, hraní stolního tenisu a ostatní hromadné akce včetně sportu.
Individuální sporty, vycházky do přírody a jízda na kole jsou povoleny,
ale nutné dodržovat zákaz shlukování, přípustné jsou jen rodinné skupiny nebo jednotlivci max. 2 lidé.
Uzavřena byla MŠ, ZŠ, knihovna a oblíbené pohostinství U Rybníčka.
Termíny akcí - pozvání:
24.-26.7.
30.8.
5.9.
12.9.

Hodové slavnosti (pokud budou povoleny hromadné akce)
Turnaj discgolf amatéři
Cyklovýlet
Turnaj discgolf
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17.10.
6.11.
7.11.
20.11.
5.12.

Vinobraní v Tučíně
Vítání občánků (v 16 hod)
Setkání seniorů a jubilantů
Kateřinské posezení s Tučéňáky
Mikuláš - obchůzka po obci

Platby poplatků
Poplatky za stočné, psy a komunální odpad, budou vybírány od
10.6.2020. Můžete si před úhradou zavolat na OU o informaci o výši
poplatků za RD číslo popisné a můžete uhradit bankovním převodem
nebo osobně na Obecním úřadě Tučín.
V případě platby převodem uhraďte na číslo účtu: 1882946379/0800
a uveďte variabilní symbol : číslo domu RD

Významná jubilea občanů v prvním pololetí roku
2020
Leden
Hrdličková Irena		 70
Florian Petr		 50
Únor
Michálková Marie 		
Slaměník Pavel		
Podmolík Petr		
Skalová Lenka		
Valentová Vlastimila		
Novák František		
Mackovíková Lenka		
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Březen
Kučerková Libuše 		
Tomášová Anna		
Dočkalíková Marcela		
Korejzová Ludmila		

81
80
50
75

Duben
Dvořáková Dobromila
75
Zavadil Jaroslav		 80
Zdráhalová Helena		 82
Květen		
Podmolík Václav		
Vlčková Alena		
Skala Jaroslav		
Prudil Tomáš		
Machura Antonín		
Zdráhal Jan			

80
88
70
50
81
87

Významná jubilea občanů ve druhém pololetí roku
2020
Červenec
Přikryl Vladimír		 81
Srpen
Štibora Vojtěch		
Lukášová Anna		
Barbořík Jaroslav		
Barboříková Anna		

60
86
50
70

Září
Sehnalíková Marta

81		
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Říjen
Jemelka Jaroslav		
Pospíšil Petr		
Skálová Bernarda		
Řezníček František		

70
60
99
81

Listopad
Mik Jaroslav		
Tichánková Vlasta		
Breczko Jan			
Doležalová Jitka		
Michálková Dana		
Houžva Ladislav		
Urubová Miroslava		
Michálek František		

82
92
60
50
70
70
70
50

Prosinec
Vybíral Stanislav 		
Pospíšilová Marie		
Nováková Ludmila		
Ondruška Václav		

70
82
83
70

ROZPIS SVOZU ODPADU

V roce 2020 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy v pondělí v těchto termínech:
20. ledna
17. února
16. března
13. dubna
11. května 		
8. června 		
22. června		
6. července
20. července
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3. srpna
17. srpna
31. srpna
14. září
28. září
26. října
23. listopadu
21. prosince
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ROZPIS SVOZU PLASTŮ
27. ledna		
23. března		
18. května		
13. července

7. září
2. listopadu
30. listopadu

Způsob sběru biologického odpadu ze zeleně
Kontejnery na biologický odpad ze zahrádek – tráva, listí, ovoce, zelenina, budou přistaveny vždy poslední týden daného měsíce, a to vždy
v pátek do dalšího pátku. Tedy 7 dní. A to v období od dubna do listopadu.

Štěpkování
Štěpkování větví bude prováděno jen v období říjen - duben. V tomto
období je možné větve a klestí odkládat na místo vedle kontejneru, kde
bude následně poštěpkováno a odvezeno.
Pokud by někdo z občanů měl na své zahradě více klestí, například z
káceného stromu, je možné domluvit na obecním úřadě poštěpkování
přímo v místě.
Mimo tento termín je odkládání klestí a větví zakázáno a bude považováno za zakládání černé skládky s postihem a navýšením poplatku
za odpad o 20 %.
Pokud Vám vznikne dřevěný odpad například z polomu při větru
mimo termín štěpkování, můžete větve a klestí odložit ve dvoře č.p. 9
do boxu po nahlášení pracovníkovi obce.
Obecní úřad nabízí za poplatek také provedení jarního provzdušnění
trávníku vertikutátorem. Tuto placenou nabídku využila na jaře desítka občanů.
Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali žádné větvičky, větve a tr-
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nité křoviny, neboť kontejner nelze přebírat a celý obsah s případnými
větvičkami nelze likvidovat bezplatně, jak máme ujednáno, ale musel
by se odvážet na skládku do Hradčan za poplatek. Tato likvidace by
vedla k navýšení poplatků pro občany. Buďte ohleduplní, a třiďte biologický odpad jak je potřeba, případně upozorněte své spoluobčany,
co do kontejneru nepatří a že nechcete přijít o tuto výhodu sběrných
míst rozmístěných po obci. V opačném případě by všichni museli vozit
větve, trávu i listí do dvora č.p.9 a přišli by o pohodlnější řešení.
Pokud má někdo zájem o přistavení kontejneru na štěpkování k domu,
bude přistaven za poplatek 100,- Kč, ale jen v případě že budou volné
kontejnery. Jinak musí počkat na smluvený termín. Prvořadá je obsluha sběrných míst.
Stavební suť
Stavební suť v malém množství lze po dohodě s pracovníky obce nebo
na OU odvézt do dvora č.p. 9, a po nahlášení množství je nutné uhradit
na OU likvidaci. Nebude Vám účtována doprava na skládku, jen uložení na skládce a likvidace. Stavební suť není dle zákona součástí poplatku za likvidaci a svoz komunálního odpadu, který každý občan platí
dle OZV. Občané nemusí s každou troškou jezdit do Hradčan nebo na
Restu.
V případě uložení suti do dvora bez nahlášení a domluvy s pracovníky
obce nebo na OU bude dle kamerového záznamu dotyčný vyzván k
úhradě, včetně pokuty za nedovolené odkládání suti. Upozorňujeme,
že je zakázané ukládat stavební suť, kamenivo a jiné stavební odpady na polní cesty v majetku obce i když je v ní výmol od zemědělské
techniky. V případě zjištění bude toto považováno za zakládání černé
skládky a majitel bude nahlášen na přestupkové řízení na Magistrát
města Přerova s následnou sankcí.
Šetřeme a hlídejme si své životní prostředí a vzhled obce. Místa polních cest, kde někteří nechodí a nejezdí, jiní využívají na procházky
nebo jízdu na kole a vysypaná suť cihel, betonu nebo dlažby není příjemná ani pro chůzi ani pro kolo.
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Velkoobjemový odpad
Občané mohou využít po dohodě s OU nebo pracovníky obce uložení
velkoobjemového domovního odpadu i v průběhu roku.
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Do kontejneru nedávejte pneumatiky. Ty si musí každý majitel auta
odevzdat bezplatně v pneuservisu, kde auto přezouvá nebo nakupuje
pneumatiky.
V případě odložení pneumatik do dvora bude účtováno za malou pneu
30,- Kč /kus a 60,- až 100,- za větší. Tyto ceny musí obec hradit při
likvidaci.
Využívejte bezplatného odevzdání v pneuservisech. Šetříte peníze své
i svých spoluobčanů.
V okamžiku, kdy Vám doslouží pračka, lednička, televize nebo starý
nábytek a neodvezou Vám ho při nákupu nových zařízení, je možné
se domluvit a odevzdat do dvora č.p. 9. U uložení musí být pracovník
obce, který od Vás nepotřebné věci převezme.

Starý papír
Nevyhazujte starý papír, noviny, letáky a kartony zbytečně do modrých
kontejnerů. Pokud máte naplněnou modrou tašku na třídění papíru, stačí
jen papír svázat a odnést do dvora č.p.9 nebo v případě, že budet
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mít více balíčků, tak Vám je svázané odvezeme přímo od domu po
dohodě s pracovníky obce nebo nahlášení na obecní úřad. V případě zájmu budeme svážet od domu svázaný papír pravidelně každé dva měsíce
nebo podle potřeby častěji. Do malých modrých kontejnerů sypte jen volný drobný papír.
Pozor! Byly pořízeny dva zastřešené kontejnery na svázaný papír a svázané kartony. Kontejnery jsou umístěny za rampu COOP a do sběrného
místa ve dvoře č.p. 9. Do těchto kontejnerů můžete v průběhu roku odkládat svázaný papír, letáky, časopisy, noviny a kartony z rozložených krabic.
Neodkládejte celé krabice! Zaberou moc místa znehodnotí celý obsah.

PET lahve
PET lahve ukládejte doma zmačkané do pytlů a využijte mobilního sběru
dle rozpisu svozu plastů. Do pytle můžete odkládat i jiné plastové obaly od
potravin a nápojů. Využití pytlového sběru od domu je pohodlnější
a levnější pro všechny občany.
Pokud máte doma plný pytel a překáží Vám, můžete ho odnést do sběrného místa ve dvoře č.p. 9, kde bude přistaven červený kontejner, do kterého
lze pytel odložit. Do červeného kontejneru můžete ukládat velké plasty
jako kbelíky, polámané zahradní plastové židle. Tyto velké věci Vám svezou i od domu, pokud je uložíte v den svozu plastů před dům společně s
pytli s plasty a PET lahvemi.
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Nesypte drobné plasty ani pláště z cyklo kol!

Plechovky od nápojů a staré železo
Na sběrném místě ve dvoře č,p. 9 je umístěn šedý zastřešený kontejner
kde můžete odkládat plechovky od nápojů a drobný železný odpad.
Větší železný šrot můžete odložit na místo, které Vám určí pracovník
obce

Sklo
Do kontejnerů na sklo dávejte sklo bílé nebo barevné dle rozlišení a
případně tabulové sklo.
Nedávejte autosklo, drátěné sklo, keramiku a zrcadla! Tyto položky patří do domovního odpadu.
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Sběrná místa
Na sběrná místa neodkládejte volně krabice od spotřebičů tak, jak Vám
v nich přivezli televizi či jiný spotřebič, ale je nutné vše roztřídit na
karton, ten sešlápnout nebo rozložit a svázaný odevzdat nebo menší
uložit do modrého kontejneru. Igelitové obaly vytřídit a dát doma do
pytle s plasty a vyčkat svozu pytlů. Neodkládejte volné skleněné lahve
nebo v igelitových taškách v případě plného kontejneru. Vyčkejte vyprázdnění a pak odložte do kontejneru. Odkládání ke kontejnerům je
nešvar města a určitě nechcete, aby to v naší obci vypadalo jak mnohdy
ve městech. Buďte ohleduplní k ostatním občanům.
Odkládání předmětů, tašek, krabic, lahví a jiných odpadů ke
kontejnerům je zakázáno a považováno za zakládání černé
skládky a bude postihováno sankcí včetně navýšení poplatku
za odpady o 20 %.
Upozorňujeme, že odkládání odpadu vedle kontejnerů je považováno
za černou skládku a bude postihováno. Občané mají dost příležitostí, aby vyprodukované odpady odevzdali přímo v Tučíně ve sběrném
místě, a ne je pohazovali u kontejnerů. Nechceme vypadat jak ve městech, kde anonymita lidí umožňuje bezohlednost a absolutní nezájem
o vzhled místa kde žijeme a životní prostředí.

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 03/2020

/39

Jedlé oleje
Jak mohou občané naší obce ekologicky likvidovat použitý potravinářský olej z domácnosti?
1. Nalejte zchladlý použitý potravinářský olej z pánvičky, pekáče nebo
friťáku do PET lahve.
2. Jakmile PET lahev naplníte, uzavřete pevným uzávěrem a vložte do
označené sběrové nádoby ve dvoře v č.p. 9
3. Na základě smlouvy s obcí firma Trafin Oil odpad odveze a ekolo		
gicky zlikviduje a zrecykluje.
Ve dvoře č.p. 9 je umístěna označená sběrová nádoba na použité jedlé
oleje. Do nádoby se dávají jedlé oleje, které doma nashromáždíte v PET
lahvi. Tuto PET lahev s použitým jedlým olejem vložíte uzavřenou do
sběrné nádoby.

Nevkládejte motorové
a technické oleje!
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Tonery z tiskáren
Použité a prázdné tonery z tiskáren můžete odevzdat do papírového
boxu v zádveří obecního úřadu.
Drobné baterie
Můžete vložit do plechového boxu ve vrchní části Eboxu v zádveří
obecního úřadu.
Drobné elektrospotřebiče
Můžete vložit do plechového boxu ve spodní části Eboxu v zádveří
obecního úřadu.
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Komunální odpad
Komunální odpad po vytřídění uložte do popelnicových nádob 120 l
nebo 240 l a v den svozu připravte před dům k odvozu. Svozová firma
nebude brát volné pytle. Pokud odpad vytřídíte, měla by vám nádoba
vystačit, případně si můžete na OU zakoupit další nádobu. Snahou a
veřejným zájmem je co nejvíce vytřídit a do nádob odkládat jen nezbytné minimum. Je to i z důvodu omezování skládkování nevytříděného komunálního odpadu.
Nádoby na komunální odpad jsou k dispozici k zakoupení na OU Tučín: plastová s kolečky 120 litrů 870,- Kč a 240 litrů -1300,- Kč.
Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru
(Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také
ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a
naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.
Děkujeme Vám!
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Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a
svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s
odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo
dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a
bez odpadků.
Děkujeme Vám!
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Poděkování
Děkujeme všem občanům a sponzorům, kteří přispěli do tombol na
akce obce a spolků a svou účastí podpořili
kulturní a společenské dění v obci.
Děkujeme také těm spolkům a organizátorům akcí, kteří dodali po akci
článek do zpráviček pro informaci
našich občanů. Bohužel akce, kde nebyly články dodány, nejsou ve
zprávičkách okomentovány podrobněji.
Děkujeme všem občanům, kteří dodržují základní opatření v ochraně
svého zdraví a zdraví spoluobčanů
a pomáhají tak v klidu zvládnout nelehkou dobu řádění koronaviru.
Zvláště pak srdečně děkuji našim
šikovným občanům za dodávané roušky a pomoc.
starosta obce Tučín
Jiří Řezníček
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