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Tučín č. 06/2021			

březen – červenec 2021

www.tucin.cz
www.pobecvi.cz/tucin
Vážení spoluobčané
Pandemie Covid-19 a opatření proti jeho šíření jsou pomalu rozvolňovány, ale nenechejme se uspokojit dojmem, že už je vše pryč. Není a hned tak asi nebude, ale
jak už jsme psali v minulém čísle, záleží hlavně na lidech, na nás samotných, jak se
k tomu postavíme a budeme se chovat. Nechci nikoho přemlouvat ani nutit do očkování, protože každý na to má svůj názor, jen stojí za zmínění, že dříve jsme byli
očkováni proti neštovicím, černému kašli, tuberkulóze, tetanu a nikdo se ničemu
nedivil a pomohlo to. Dnes je společnost rozdělena na příznivce očkování a odpůrce. Je to škoda, protože nikdo Vám nezaručí, že s očkováním nemůžete onemocnět
covidem, ale nemoc by měla být bez těžkých příznaků a následků včetně ulehčení
doktorům, aby mohli operovat a pomáhat lidem co potřebují zákrok úplně jiného
charakteru. Chovejme se tedy ohleduplně ke svým spoluobčanům a snažme se, aby
se nám tato nemoc vyhýbala.
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Z činnosti v obci
• Informaci o instalování zákazové dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel na cestu „Zemanka“ k vodárně z důvodu bezpečnosti jsme již dávali v minulém čísle. Dopravní značka samozřejmě byla trnem v oku zvláště mladým, cizím, auto výletníkům, kteří neradi chodí pěšky a u vodárny je mnohdy
překvapila hlídka policie ČR. Také starosta obce upozornil několik řidičů, že se
nachází v zákazu. Výmluvy řidičů byly až úsměvné. (Jel jsem se jen vytočit. My
se tu učíme na zkoušky autoškoly. Žádnou značku jsem neviděl. Nebo Ta cesta je
přece veřejná.) Ano cesta je veřejná, ale zároveň v majetku obce a pokud vlastník
cesty oficiálně osadí z důvodu bezpečnosti, protože se někteří účastníci provozu
neumí chovat ohleduplně k ostatním, dopravní značku, pak platí pro všechny.
Zvláště pak při omezení, když byl zákaz pohybu mezi okresy a zákaz vycházení
večer a na místě se scházeli automobilisté z Olomoucka, Prostějovska i Brna. Po
jednom zásahu policie, která řešila skupinu pěti automobilů najednou dokonce
za dva dny cedule i zmizela. Obec osadila novou značku a situace se již uklidnila. Už se našla i původní značka při sklizni řepky z přilehlého pole.
• 15.3. vyjížděla v 5:02 hod osádka SDH Tučín do Kozlovic k ohni. Situace byla
pod kontrolou, a tak se mohli vrátit v klidu zpět. Děkujeme za připravenost.
• 23.3. si převzal starosta obce registraci nového obecního automobilu FORD.
Auto bylo zakoupeno jako náhrada za staré Volkswagen Caravelle, které bylo
prodáno.
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• 24.3. proběhl odvoz elektroodpadu ze sběrného místa. Starých ledniček, televizorů a ostatních elektrospotřebičů se nasbíralo tolik, že musela přijet dvě auta.
• 27.3. uspořádali brigádu na Plavisku hasiči společně se zájemci o rybaření, aby
společně vyčistili prostory břehů a hráze od náletových křovin, dřevin a částečně i od rozrostlého rákosu. Při akci byl také vytažen vodník, který byl poškozený nejen stářím, ale také vandaly. Pro vodníka se na zasloužený odpočinek našlo
nové místo v lomu, a do rybníka se přestěhuje nový.

• 5.4. na Velikonoční pondělí byla přivolána hlídka PČR k vodárně, neboť dle kamerového systému bylo vidět, že si někdo udělal terč z altánku a koše a probíhala zde střelba. Až prověřením policie bylo zjištěno, že se jedná o vzduchovou
pistoli a zábavu v rámci rodinné akce. Nicméně sami by si doma také nedali terč
na posezení, kredenc nebo nábytek.
• 6.4. procházel starosta obce společně s pracovníkem Povodí Moravy Tučínský
potok. Prohlídkou bylo zjištěno nadměrné zarostení potoka náletovými dřevinami a stromy. Po dohodě bylo vydáno povolení ke kácení. Na podzim letošního roku bude obec zájemcům umožňovat bezplatně samotěžbu dřeva. Zájemci
se mohou hlásit na Obecním úřadě a bude určeno na místě, které stromy a dřeviny si může zájemce vytěžit.
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• 14.4. objednala obec drtičku na cihly a beton, aby provedla recyklaci nahromaděné suti. Celkem bylo podrceno 110 tun recyklátu, který byl pak využitý na
zpevnění kritických míst polních cest.

• 14.4. jednalo zastupitelstvo obce
• 19.4. byla zahájena příprava koupaliště na letní sezónu, Bylo potřeba nejprve
opravit díru, která vznikla na dně a kvůli ní nebylo možné dříve začít s klasickou
údržbou čištění a nátěrů. Nepřálo ani deštivé a chladné počasí.
• 21.4. byly zahájeny první práce na zjišťování možné trasy vedení nové splaškové
kanalizace. Geodeti s projektantem začali obcházet a monitorovat stávající místa možného vedení, aby pak mohli navrhnout ideální trasu nové kanalizace, která nebude zasahovat do objektů jako soukromé bazénky, skleníky nebo stodoly.
• 21.4. byla odbornou firmou provedena celoplošná deratizace stávající kanalizační sítě v obci. O deratizaci byla vyvěšena informace na webových stránkách v
sekci úřední deska. Deratizaci provedla firma dle schválených postupů bezpečnosti práce a nakládání s těmito nástrahami.
• 24.4. obec Tučín zorganizovala akci, která byla minulý rok z důvodu pandemie
zrušena. Akce „Ukliďme Česko - ukliďme si okolí Tučína společně“ se zúčastnilo
téměř 40 občanů včetně dětí. Starosta obce zajistil pro všechny ochranné rukavice prostřednictvím manželů Voženílkových, a také dřevěné pinzety na sběr drobnějších papírů a odpadků, které jsou bezpečnější než napichovací tyče s hřebíkem. Pinzety byly vyrobeny v Olomouci. Na srazu proběhlo rozdělení a účastníZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 06/2021
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ci vyrazili na své úseky. Pracovník obce pak objížděl s kontejnerem a sbíral plné
pytle. Po ukončení děti dostaly oplatek a všichni účastníci budou pozváni na občerstvení, které nemohlo z důvodu opatření proběhnout hned po akci. Současně sbírali členové SDH Tučín železný šrot po obci. Ještě před zahájením akce
byly přistaveny kontejnery ve sběrném místě na sběr a odvoz nebezpečných odpadů. Děkujeme všem, kdo přišli udělat něco pro naše společné okolí a životní
prostředí, i těm co se zapojili úklidem čekáren nebo chodníků a obrubníků kolem cest před domy.
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• 1.5. zaměřovali geodeti nejvhodnější varianty vedení nové kanalizace.
• 27.4. řešil starosta obce znečištění potoka u Želatovic. Na popud občanů z Želatovic, kudy protéká Tučínský potok, prověřil starosta původ znečištění a dohodnul se na krocích k odstranění a zamezení opakování k oboustranné spokojenosti zúčastněných.
• Na základě domluvených opatření po zjištěném znečištění potoka provedli tentýž den pracovníci obce vyčištění odlehčovací jímky stávající kanalizace a prostřednictvím pracovníků VaK tlakové pročištění odtoku do přivaděče. Na potoce byla nainstalována i norná stěna, aby bylo zjištěno, zda opravdu znečištění
přichází z Tučína nebo jiného zdroje.
• 3.5. provedli pracovníci obce po nahlášení na HZS hromadné pálení klestí. Vlivem předchozích silných větrů a tím vznikem spousty polomů nebylo možné vše
poštěpkovat, a tak byla zvolena ekonomicky i časově výhodnější varianta likvidace dřevní hmoty kontrolovaným pálením.
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• 5.5. zahájili pracovníci obce opravy fasád občerstvení a WC na koupališti, čekárny i kapličky u Pospíšilového.
• 6.5. bylo zahájeno sečení veřejných prostranství v obci. Po deštivém období rostla tráva doslova před očima. Než pracovníci posekli obec od jednoho konce ke
druhému mohli začít znovu.
• 8.5. bylo zjištěno na základě upozornění občanů a shlédnutí kamerového záznamu vniknutí do uzavřených prostor skladů nebezpečných odpadů a elektroodpadů, vytahání různých součástí a rozházení po prostoru dvora. Smutné bylo, že
se jednalo o děti. Všechny byly na základě kamerových záznamů zjištěny a upozorněni o nevhodnosti jejich konání byli rodiče, protože dětem hrozilo nebezpečí úrazu a vnikly do uzamčených prostor. Nesprávnost chování vysvětlil dětem i starosta obce, který si účastníky pozval na obecní úřad. Vše bylo vyřešeno domluvou.
• 11.5. proběhlo úvodní jednání se zhotovitelem stavby „Zpevnění polních cest“.
Jak už jsme informovali o plánované akci, začala její realizace. V první fázi jsou
prováděny práce na geodetickém vytyčení, prořezání dřevin zasahujících v místě stavby, výkopové práce na položení drenážního potrubí podél cesty a stržení
vrchní vrstvy stávající polní cesty. Práce byly zahájeny na cestě od Prudilového
po potok na hranici katastru s Kozlovicemi a vlevo od remízku kozlovské kyselky až po zahrádky u Přerova tzv. Zadní díly. Ve 31. týdnu budou zahájeny práce na částečném zatrubnění příkopu v místě propadlé cesty u křížku před RN1
(Plaviska) a následně se začne na pracích na zpevnění cesty od Dudového po
křížek. V době prací budou komunikace uzavřeny a omezen provoz. Děkujeme
za pochopení a vstřícnost.
• 17.5. byl obnoven po pandemické uzávěře provoz Místní knihovny v Tučíně.
• 18.5. začala Maruška Breczková připravovat na sezónní provoz Dům tradic a řemesel č.p. 17
• 19.5. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
• 25.5. proběhla volební Valná hromada Místní akční skupiny Moravská brána, jejímž členem je i Obec Tučín. Členskou základnou byl zvolen staronový předseda
Miloslav Jančík, starosta obce Soběchleby. Na jednání byly projednávány plány a
příprava na období 22+. Obec Tučín má v současné době rozjednaný projekt na
pořízení dalších velkoobjemových kontejnerů na papír a zeleň.
• 26.5. navštívila naši obec exkurze starostů a pracovníků Mikroregionu Vsetínsko. Po prezentaci na obecním úřadě jsme účastníky provezli Tučínem, s výkladem místostarostky Jany Slaměníkové o památkách a historii. S realizovanými
projekty, o které byl také velký zájem, seznámil přítomné starosta Jiří Řezníček.
Velký obdiv sklidil Dům tradic a řemesel č.p. 17, kterým provedla návštěvu Maruška Brecková. S nadšením si všichni prohlédli biokoridory, zeleň i retenční nádrž Plavisko a také fit stezku a vyzkoušeli discgolf.
• 5.6. se uskutečnil za finančního přispění obce Tučín dětský den u pohostinství
Na Rybníčku. Více článek
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• 11.6. navštívila MŠ Tučín a MŠ Bezuchov Dům tradic a řemesel. Pro děti připravila Maruška malé poznávací soutěže a samozřejmě nechyběla ani malá sladká
odměna od obce. Velký úsměv i zážitek mají děti při vyzkoušení dojení krávy,
která je umístěna v chlévě domečku právě pro tyto účely.
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• 24.6. jednalo zastupitelstvo obce Tučín
28.6. strávily výletní den v Tučíně děti ze Základní školy v Pavlovicích u Přero• va. Využily prostor víceúčelového hřiště, fit stezku, discgolf a koupaliště včetně
občerstvení.
10.7. uspořádali hasiči společně se zájemci o rybaření za finančního přispění
obce Tučín Rybářské závody. Dopolední pro děti, odpolední a noční pro dospělé. Více viz článek
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• 10.7. uspořádala provozovatelka koupaliště a pohostinství za finančního přispění obce Tučín Táboření dětí na koupališti. Více viz článek
• 12.7. vyjeli hasiči SDH Tučín, aby vyčistili ucpanou výpusť (požerák) z RN1 (retenční nádrže). Při neustálých deštích a bouřkách hrozilo přelití hráze.
• 13.7. dovezl starosta obce nový obraz svaté Anny, který byl umístěn na štít kapličky z roku 1833 u Pospíšilového. Starý obraz byl poškozen povětrnostními vlivy a vlhkostí.
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• 13.7. před pěti lety tedy v roce 2016 padla k zemi Státem chráněná památná lípa
v Tučíně před budovou školy.
• 16.7. si řekli před starostou obce a matrikářkou z Přerova své ANO v altánku na
vodní ploše RN1 (Plaviska) snoubenci slečna Caletková a pan Mikulec. Blahopřejeme a přejeme vše nejlepší na společné cestě životem.
• 19.7. proběhl v zasedací místnosti obecního úřadu konkurz na ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy v Tučíně. Konkurz vyhlásil ve své pravomoci starosta obce na základě doporučení České školní inspekce, aby se napravilo zákonem požadované jmenování do funkce ředitelky z minulých let. Zákon
umožňuje vést a řídit Mateřskou školu jmenovaným zástupcem statutárního orgánu, kterým byla po odchodu paní ředitelky Jarmily Filipové ze zdravotních
důvodů jmenována paní Eva Vysloužilová. Paní učitelka Vysloužilová (nyní Kosíková) se ujala vedení školky v nelehké situaci a současně si zvyšovala kvalifikaci, aby mohla potřebnou práci provádět. Výsledky kontrol školských inspekcí
vykazovaly výbornou práci. Při poslední kontrole ČŠI bylo doporučeno vyhlásit konkurz na místo ředitele příspěvkové organizace MŠ Tučín, aby byla změna
zapsána oficiálně i v rejstříku a nebylo stále vedení pod zástupcem statutárního
orgánu. Bez konkurzu nelze zápis provést. 31.5. byl konkurz oficiálně na úřední desce obce Tučín v listinné i digitální podobě vyhlášen s možností písemného podání přihlášek do 21.6.2021. Byla jmenována konkurzní komise, do které delegovala dle požadavku zákona tři pracovníky Česká školní inspekce. Školního inspektora, personalistu a psychologa, a odborníka v oblasti státní správy a organizace řízení školského zařízení, dále jmenoval jednu pracovnici z odboru školství Krajský úřad Olomouckého kraje, do komise byla jmenována pracovnice příslušné školy a 2 zástupci zřizovatele (starosta obce a místostarostka
obce). 21.6. byly doručeny 3 uzavřené obálky pro účast na řízení. 25.6. se sešla
konkurzní komise, aby otevřela obálky a posoudila správnost a úplnost požadovaných dokumentů ke konkurzu. Zkušené pracovnice ČŠI a krajského úřadu se
ujaly otvírání obálek a prvotního posouzení úplnosti. Po otevření a prostudování předložených materiálů pracovnice konstatovaly, že dvě uchazečky splnily požadavek a jedna ne, a to z důvodu chybějících dokumentů. Vyřazená uchazečka
byla informována o vyřazení. Ostatní dvě, splňující zákonné požadavky vyhlášení, byly pozvány ke konkurznímu řízení a osobním pohovorům s komisí. Uchazečky předstoupily jednotlivě v časovém odstupu. Pracovnice ČŠI a KÚ pokládaly uchazečkám stejné otázky. Po osobních pohovorech následovalo hodnocení. Nejprve se každý člen samostatně na hlasovací lístek vyjádřil, zda uchazečka vyhovuje nebo ne. Po odevzdání lístků pracovnici kraje byla zjištěna vzácná
shoda celé komise, že obě uchazečky vyhovují. V další fázi každý člen komise na
svůj lístek vypsal pořadí uchazečů pro obsazení místa ředitelky. Po odevzdání
lístků a sdělení hodnocení byla vyhlášena opět shoda pořadí, neboť všichni nominovali na 1. pořadí paní Kosíkovou a na druhé pořadí druhou uchazečku. KoZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 06/2021
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nečné bodové hodnocení dle zákona po škrtnutí nejlepšího a nejhoršího umístění stanovilo vítězem s doporučením jmenování do funkce ředitelky MŠ Tučín
paní Evu Kosíkovou. Starosta obce tedy jmenoval ke dni 1.8.2021 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy Tučín dle výsledku konkurzního
řízení paní Evu Kosíkovou, která v minulosti zastávala funkci zástupce statutárního orgánu MŠ Tučín. Blahopřejeme a přejeme hodně sil a úspěchů ve funkci ředitelky MŠ.
Od 20.7. procházel starosta obce s odborným zástupcem pro provoz kanalizace obce Tučín a projektanty obcí a v předem domluveném termínu diskutovali s občany, vlastníky pozemků, přes které by měla vést nová splašková kanalizace. Projektanti ukázali navrženou trasu a přijímali připomínky od občanů, aby
bylo dosaženo společné dohody a možnosti realizovat tak důležitou akci. Tuto
si nevymyslel ani starosta obce ani zastupitelstvo, ale vedou nás k tomu zákonné požadavkya to nejen požadavky na životní prostředí ale také zatím ještě dotační možnosti, bez kterých není takovou akci možné realizovat. Lidé by museli plnit podmínky zákona nepříjemným prokazováním vyvážení septiků a žump
na ČOV, neboť již nebude možné splašky a fekálie vylévat na svá pole či zahrady. Není ani možné být napojen na nějaký historicky sedláky vybudovaný trativod, který končí v potoce nebo zasakuje do země. Obec žádný takový trativod
ani melioraci nemá ve svém vlastnictví a využívání těchto neznámých vodotečí,
odvodnění, či jak je nazvat, k odvádění splaškových vod je nepřípustné.

• 22.7. proběhla na obci kontrola z HZS a magistrátu na provádění zákonných požadavků a přípravy pro řízení krizových situací. Kontrola proběhla bez závad.
• 23.7. začaly hodové slavnosti předhodovou zábavou na koupališti se skupinou
Forum, kterou organizovali Nadšenci z Tučína. Na akci nebylo vybírané vstupné. Akci finančně podpořila v rámci hodových slavností obec Tučín.
• 24.7. v sobotu dopoledne uspořádala Farma Korejzovi po dohodě s obcí závody na ponících pro děti včetně minidrezúry a miniparkuru na fotbalovém hřišti v Tučíně. Přítomné děti se mohly svézt na poníkovi, pohladit či pomazlit kozy
z farmy Máňu, Berušku, Barbi. Pro návštěvníky připravila farma občerstvení ze
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svých produktů na grilu, ale také pivo a limonády. Na poháry pro závodníky přispěla finančně obec Tučín, sponzorské dary věnovala firma PET HARDWARE.
Děkujeme pořadatelům za krásnou akci a doufám, že příští rok jí využije ještě více místních návštěvníků, protože to byl krásný pohled na šikovné děti. Více
článek
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24.7. od 17:00 hod rozbalila své nástroje hudební skupina Tučéňáci z Tučína
v areálu koupaliště k příjemnému hodovému posezení pod borovicemi za doprovodu písniček v podání Tučéňáků. A protože většinu písniček všichni znají
mohli si přítomní zazpívat a došlo i na tanec. O občerstvení se starala provozovatelka koupaliště. Tučéňáci v průběhu programu pokřtili svou fotoknihu k desátému výročí od založení skupiny. Jen pro zajímavost, poprvé Tučéňáci hráli
na výlovu Plaviska v Tučíně v roce 2011 ve složení Jirka, Michal a Bašťa. Od 17
do 19 hod byla pro děti k dispozici zdarma nafukovací skluzavka. Akci finančně v rámci hodových slavností podpořila obec Tučín.
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• V průběhu sobotního podvečera se samostatně mimo program domluvila skupina fotbalistů a v 17 hodin po svolání odehráli fotbalové utkání v malé kopané na ukončení fotbalové kariéry Petra Pospíšila, který hrával vždy, pokud mu
to kolena dovolila.
• 25.7. neděle začala tradičně v režii SDH Tučín hudebním budíčkem, ale po dlouhé době za nepříjemného deště. Operativně byl instalován altán pro zastřešení
také ke kapli pro odsloužení mše svaté, aby byl v suchu i farář sloužící mši. Déšť
byl jemný, a tak všichni přítomní vše zvládli pod stanem, nebo deštníky. Po mši
Záhorská kapela usedla do pohostinství a zpříjemňovala hodové poledne. Zájemci o historii se mohli podívat do Domu tradic a řemesel, kde bylo otevřeno a
Maruška byla na návštěvníky připravena. Odpoledne se naplno rozjely pouťové
atrakce pro děti a v altánu hrála hudba Jen tak 2. Hodové oslavy ukončil ve 22:30
prudký déšť doprovázený blesky.
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• 27.7. v podvečer přišla starostovi informace, že bylo poškozeno bludiště u retenční nádrže (Plaviska). Jedná se o atraktivní oblíbenou hru a zároveň prvek
posilující stabilitu a rovnováhu. Zatím neznámý vandal rozbil kamenem kalené
sklo. Bohužel oprava nebude levná tak žádáme, pokud někdo viděl někoho, kdo
tento prvek poškozoval, ať nahlásí na obecním úřadě. Stačí i případné číslo auta,
protože kámen byl těžký a děti by to asi jen tak nezvládly. Děkujeme.

• 28.7. se roznesla po obci smutná zpráva, že nás v úterý večer navždy opustila
paní Bernarda Skalová. Zemřela ve věku nedožitých 100 let.
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Informace z obecního úřadu:
V případě, že se dostanete do karantény nebo v tom horším případě sami onemocníte virem COVID-19, snažte se maximálně dbát pokynů hygieny a nevycházejte ven. V případě nutnosti a potřeby informujte obecní úřad. Budeme se
snažit v rámci možností poskytnout pomoc. Zvláště pak u osamělých seniorů.
Není to pro Vás povinné informovat OU, ale může to pomoci. Pracovníci úřadu jsou Vázáni mlčenlivostí a nebudou Vaši informaci dále šířit. Nikdy nevíte
kde, kdy a od koho se můžete nakazit. Nepohlížejte na nakažené jako na vyvrhely a nikoho z ničeho neviňte. Oni se také nechtěli nakazit, ale bohužel byli v
nevhodnou dobu na nevhodném místě. To samé se může stát Vám, ani nebudete vědět odkud.

Omezení akcí:
Rádi bychom Vás tradičně pozvali na plánované akce obce a spolků, ale bohužel
nelze nic podceňovat zvláště pak, když je ohroženo zdraví občanů. Proto se níže
uvedené kulturní a sportovní akce budou konat dle aktuálních rozvolňovacích
opatření a situace. Po dohodě s organizátory budou akce v případě trvajících
nebo nově zavedených opatření z důvodu prevence proti COVID-19 omezeny
nebo zrušeny. Informace o případném zrušení konání bude včas uveřejněna.
Pozvánka na akce - Termíny akcí:
28.8
		
3.9. pátek
5.11.
6.11.
19.11.

Rozloučení s prázninami na koupališti (14:00 hod. - opékání
špekáčků, makrely, a dobroty z udírny)
Tučínský špekáček 2021
Vítání občánků
Setkání seniorů a jubilantů
Kateřinské posezení s Tučéňáky

Zdraví občanů je na prvním místě. Plánované akce budou uskutečněny jen v případě zrušení omezení a bezpečného pohybu a setkávání. Podle současných opatření se můžou akcí zúčastnit lidé (ať už je to návštěvník koupaliště, restaurace
či hromadné akce), kteří se musí prokázat negativním testem na covid-19, proděláním této nemoci v uplynulých 180 dnech či dokončeným očkováním proti koronaviru.
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Významná jubilea občanů v druhém pololetí roku 2021
Červenec
Nováková Jarmila
Přikryl Vladimí
Stiskálková Marie
Zmeškal Jiří
Bubeníková Blanka

80
82
75
50
50

Srpen
Lukášová Anna
Ludvíková Vendulka

87
50

Září
Faltová Jarmila
Beneš Vítězslav
Štěpaník Jaroslav
Čtvrtníčková Jana
Dlouhá Alena
Sehnalíková Marta

75
50
70
60
60
82

Říjen
Králová Anna
Benešová Marie
Valenta František
Řezníček František
Olivík Václav

75
75
70
82
75

Listopad
Mik Jaroslav
Tichánková Vlasta
Breczko Jan
Kundera Alois
Vybíralová Alena
Pospíšilová Iva

83
93
60
70
70
60

Prosinec
Pospíšilová Marie
Nováková Ludmila

83
84

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, pohodu a stále dobrou náladu.

Pískovcový kříž u Plaviska		
Víte, že už je to 330 let od věnování pískovcového kříže panem Konůpkou z Tučína? Sv. kříž z roku 1791, umístěný v remízku na rozcestí do „Šerého” a k „Patery honům”. Za dřívějších časů, než byla postavena silnice do Pavlovic, vedl kolem kříže chodník přes Šery až ke kříži u Pavlovic. U tohoto kříže se naši předkové loučili se svými zemřelými na jejich poslední cestě na pavlovický hřbitov. Kříž
věnoval obci místní sedlák Václav Konupka. Nyní stojí na novém dominantním
místě, kam byl přestěhován z důvodu změny vlastnických poměrů remízku Šerý.
A víte, co je na kříži vytesáno do kamene? Je to elegický distichon (tedy hexametr s pentametrem):
Sanguis, Christe, tuus depurget crimina nostra
Teque poli teneant, serve Konupka pie.
Krev Tvoje, Kriste, nechť očistí naše zlé činy
a ať tě nebesa pojmou, zbožný služebníku Konupko.
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Samotěžba dřeva
V podzimních a zimních měsících budou mít nahlášení zájemci o dřevo možnost sami vytěžit stojaté stromy v korytě potoka. Každý nahlášený si může zdarma vytěžit určené dřeviny v daném prostoru. Zájemci se mohou už nyní hlásit
na obecním úřadě.

Odpady
třídíme jedlé oleje
Otázka „Co třídit?“ se zdá být jednoduchá. Jako první většinu napadne smažení nebo fritování. A to my doma neděláme, takže nás se třídění oleje netýká…
OMYL! Většina produkce odpadního oleje v domácnosti nepochází ze smažení
či fritování. Přinášíme vám přehled dalších potravin či pokrmů, ve kterých najdete olej či tuk vhodný ke třídění. Příště se rozhlédněte doma nebo při nákupu,
a možná budete překvapeni kolik oleje kolem vás je.
Například nakládaný hermelín či jiné druhy sýrů naložené s chilli, česnekem
nebo zeleninou. Vždy jsou potopené v oleji. A právě olej zajistí prolnutí chutí,
vytvoří také prostředí ke zrání a díky tomu si můžeme správně vyzrálý hermelín
i natřít na chleba. Ať už lahodné sýry kupujete nebo sami nakládáte, zbylý olej
ze skleničky, kyblíku i z použitých talířku patří do olejové popelnice! A není ho
málo. Mezi oblíbence patří i sušená rajčata. I ta se prodávají naložená v oleji.
Zde slouží jako konzervant a pomáhá rozvinout chuť a vláčnost. Ať už je připravujete jakkoliv, vždy po nich zůstane dost oleje ideálního k vytřídění. Stejně je
na tom salátová zálivka - ta může být na olejové bázi a pokud vám v míse zbude,
šup s ní do lahve k třídění oleje. Jakákoliv nakládaná zelenina v oleji – česneky,
papriky, chilli papričky a další. Zde všude lze posbírat značné množství oleje – a
každá kapka se počítá. K naložení do oleje se hodí také hříbky. Olejový nálev je
stejně populární jako sladkokyselý či slaný. Olej můžete slít do PET lahve i pokud obsahuje drobné kousky hub či zeleniny. Další jsou olivy ačkoliv se z nich
lisuje především prvotřídní olej, ten se dá třídit také, samotné plody se většinou
prodávají ve slaném nálevu. I přesto je najdeme naložené v oleji. I tento lze jednoduše slít do sběrné láhve. Nejen zde platí, že škoda kapky, která padne vedle.
Olej může často zbýt i na talířcích, ten se dá také sbírat. Nevadí, pokud obsahuje trochu vody či nálevu, raději troška vody ve vytříděném oleji než troška oleje
v odpadní vodě. Jasným adeptem na třídění oleje, je ten z rybích konzerv. Sardinky, sledě, makrely, tuňák a všechny ostatní známé i neznáme rybky v konzervě. Pro použití do salátu nebo do pomazánky doporučujeme přimíchat čerstvý,
kvalitní olej a ten z konzervy vyhodit. Samozřejmě do správné popelnice – tedy
do olejové. Naopak překvapivý pokrm, ze kterého lze získat olej ke třídění může
být grilované maso, zelenina či sýr. Maso, lilek i hermelín potřebují jít na gril v
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olejovém kabátku. Ideálně s česnekem chilli nebo bylinkami. Pokud vám po grilování zbude marináda, výborně! Můžete ji také vytřídit.
Pomalu se dostáváme do oblasti smažení. Ano, většina se na něj dívá skrz prsty, ale
upřímně – máme ten malý hřích rádi! Co třeba koblihy? Nebo langoš? I na těchto
dobrotách si můžete pochutnat doma.
Dalším je typický smažený pokrm – smažené ryby, rybí prsty, fish&chips, řízky,
smažené sýry. Můžete smažit na pánvi nebo fritovat. Na oleji, másle, sádle či jiném
tuku. A všechny tyto oleje a tuky jsou vhodné ke třídění. Málo kdo ví, že se dá vytřídit i výpek z masa nebo tukový škraloup z vývaru. Je vhodné tento zbylý tuk
slít do lahve na třídění a pak teprve dát pekáč nebo hrnec do myčky. Takto vám
tuk nezanese potrubí pod dřezem a ještě dostane možnost, být znovu užitečný. Co
takhle někdy vyzkoušet domácí smažená křidélka nebo špalíčky? Dbejte na to, aby
se olej příliš nepřepaloval, použijte kvalitní olej na fritování (řepkový či palmový
nebo jejich mix), nepoužívejte jej vícekrát – zchladnutí a opětovné zahřívání mění
oleje a tuky na karcinogenní látky. Křidýlka a špalíčky smažte při 180°C po dobu
8-10 minut. Dále jsou tady hranolky – asi první věc co nás napadne, když se řekne smažení. A při přípravě rozhodně vzniká odpadní olej. Vyzkoušejte domácí hranolky z čerstvých brambor. Nejdříve je asi 4 minuty smažte ve 120°C oleji, kde se
předvaří uvnitř. Zároveň je tato teplota dostatečně vysoká, aby se hranolky nenacucaly olejem. Po 4 minutách zvyšte teplotu na 180°C (palmové oleje zvládnou i teplotu 200°C). Poté se smaží do zlatova. A olej ze smažení patří kam? Do PETky a do
popelnice. Po smažení nechte olej vždy vychladnout, abyste se při manipulaci nepopálili. Ani té PETce se nebude horký olej příliš líbit. Pokrmů a pochutin, ve který najdete jedlý olej a tuk vhodný k recyklaci je spousta. Záleží také jakou kuchyni preferujete – vietnamskou, indickou, thajskou, italskou, francouzskou, českou?
V tomto článku jsme vám chtěli ukázat, že olej není je z fritovacího hrnce. Pravdou je, že klasické fritování v domácnostech tolik oblíbené není, to ale neznamená, že se nemůžete podílet na třídění oleje a chránit tak přírodní zdroje a snižovat
emise. A nezapomeňte, že třídit se dají i pevné, živočišné tuky jako máslo a sádlo.
A v neposlední řadě si také ušetříte starosti s ucpaným potrubím ve vaší kuchyni či
koupelně. Děkujeme, že třídíte! Poznámka na závěr – do olejových popelnic patří
pouze jedlý odpadní olej a tuk! Nejsou určeny pro motorové, hydraulické, technické ani žádné jiné průmyslové oleje a maziva.
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Pozor změna umístění boxu na sběr oblečení
Od 1.3.2021 byl přemístěn box na sběr oděvů do sběrného místa ve dvoře č.p.9.
Pneumatiky
Podle platných zákonů jsou povinni odebírat pneumatiky pneuservisy a obnovy pneumatik. Obce by pneumatiky neměly vůbec odebírat. V případě, že obec
likviduje nalezené nebo občany odevzdané pneumatiky musí uhradit částku
5800,- Kč za tunu. Proto obec vybírá v případě odevzdání 30,- Kč za jednu pneumatiku z osobního auta. (dle velikosti)
Drobná stavební suť
Stavební suť je povinností každého občana likvidovat na vlastní náklady. Obec
umožňuje vstřícně malé množství odvézt za poplatek do sběrného místa, aby nemusel nikdo s malým množstvím jezdit do Lověšic nebo Hradčan. Stačí nahlásit
na OU a zaplatit poplatek dle množství a je možné suť uložit.
Do suti nepatří části železa, dráty od elektroinstalace, síťoviny (perlinka) ani
pytle jako obaly od cementů a zdících směsí.
Suť je zakázáno svévolně sypat na polní cesty.
Plechovky od nápojů – hliníkové
Tyto plechovky se třídí zvlášť do šedých, plastových označených nádob. Promíchané s plechovkami od potravin ztrácí hodnotu zpětného odběru.
Plechovky od potravin můžete odevzdávat společně s ostatním drobným železem a kovovými předměty do velkých šedých kontejnerů.
Větve a křoviny
Pokud potřebuje někdo zlikvidovat větší množství větví a křovin může je odvést
za obec k potoku směr Želatovice. U odlehčovací jímky vedle ořechu je označené
místo pro odložení těchto dřevin. Neodkládejte vedle kontejnerů, zvláště když
už je máte naloženy na nějakém povozu.
Na uložiště k potoku odkládejte i v případě likvidace thují a trnitých keřů. Nedají se štěpkovat.

ZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 06/2021

/26

Příprava projektu na stavbu ČOV a splaškové kanalizace v
Tučíně
Obecní úřad zadal firmě SWECO Hydroprojekt a.s. zpracování projektové dokumentace pro vydání úředního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu
splaškové kanalizace, zakončené čistírnou odpadních vod.
Současná kanalizace není v dobrém technickém stavu a odvádí dešťové vody z
komunikací a jednotlivé nemovitosti vypouští rovněž dešťové vody a předčištěné splašky ze žump s přepadem, septiků a domovních ČOV.
Tato domovní předčisticí zařízení nejsou ve většině případů správně provozována ani dimenzována a jejich účinnost je malá. V důsledku toho nejsou vody vytékající z kanalizace do Tučínského potoka dostatečně vyčištěny, což je vidět při
malých průtocích na jeho nevábném vzhledu. Pracovníci odboru životního prostředí Olomouckého kraje vyvíjejí na obec tlak, aby tento stav řešila. Navíc jsou
občané povinni likvidovat odpady z domovních ČOV jen na velké ČOV, tuto likvidaci může provádět pouze příslušný majitel velké ČOV, který o ní vydá potvrzení. Majitel domovní ČOV je potom povinen toto potvrzení uchovat pro
případ kontroly 2 roky.
Zpracování projektové dokumentace probíhá souběžně se změnou územního
plánu, kterým musí být provedena a schválena jak změna charakteru kanalizace, tak i upřesněny trasy nové kanalizace. Občané zaregistrovali v květnu a červenci zaměřování tras budoucí kanalizace, sdělovali projektantovi polohu kanalizačních přípojek a septiků, což jsou důležité údaje pro možnost budoucího napojení a o projekt se živě zajímali.
V současné době probíhají práce na projektu a předpokládá se, že stavební povolení by mohlo být vydáno do konce roku. To si zároveň vyžádá spolupráci majitelů soukromých pozemků, na kterých se budou s obcí uzavírat smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti – věcná břemena k novým trasám kanalizace.
Důležitou otázkou samozřejmě je, kdo to zaplatí, protože celkové náklady zřejmě přesáhnou částku 40 mil. Kč. Tyto značné peníze samozřejmě obec nemá k
dispozici. Pro financování staveb ČOV a kanalizací pod 500 obyvatel je na Ministerstvu zemědělství dotační program č. 129413 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“, pro období 2021
- 2025. Z tohoto programu může obec získat 70 % z uznatelných výdajů a další
dotaci lze získat z prostředků Olomouckého kraje. Pokud bude mít obec k dispozici stavební povolení, bude možné zahájit další přípravu pro podání žádosti o dotaci a připravit soutěže pro výběr dodavatele stavby a technického dozoru investora podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Veškeré tyto další přípravné kroky budou podléhat schválení zastupitelstvem.
Může se naskytnout otázka proč to vlastně dělat, když obec jakousi kanalizaci
má a ta nějak funguje.
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Odpověď je prostá. Podmínky na ochranu životního prostředí se budou stále
zpřísňovat a peněz na financování těchto staveb bude ve státním rozpočtu ubývat. Může se stát, že za pár let bude obec donucena stavbu stejně provést a v té
době bude stavba už jen stále dražší, obec dotaci nezíská a bude se muset na
dlouhou dobu zadlužit.
Proto v této situaci stále platí, že je potřeba být připraven a využít současné dotační možnosti.
								
Ing. Miroslav Dundálek

Dům tradic a řemesel č.p. 17 v Tučíně
Po více jak půl roce jsme opět mohli zpřístupnit všem zájemcům
„Dům tradic a řemesel“, který byl otevřen 22.-23.5.2021. Prohlídka byla doplněna výrobky z betonu, sádry a provázků, které vyrobila a zapůjčila paní
Mirka Nováková. Všichni, kdo „Dům tradic a řemesel“ navštívili, byli velmi
překvapeni,
co všechno jde z těchto materiálů vyrobit a celá expozice sklidila velký obdiv.
Během měsíce června přijely a přišly děti z MŠ Bezuchov, MŠ Tučín,
MŠ Želatovice, aby v našem domečku“, jak ho samy nazvaly, plnily úkoly, které jim připravil skřítek „Úkolníček“. Všechny děti se moc a moc snažily, aby na
všechny úkoly správně odpověděly a našly poklad, který jim skřítek ukryl. Tato
hra všechny děti moc baví, protože, aby byly úkoly správně splněny, musí si
všechny nástroje, nářadí, kuchyňské potřeby atd. vyzkoušet.
V sobotu 12.6.2021 přijela skupinka cyklistů z Olomouckého a Zlínského kraje, kteří měli zájem prohlédnout si „Dům tradic a řemesel“. Tito návštěvníci
byli z klubu neslyšících, a věřte, že ve 21.století, pomocí mobilního telefonu, se
dá prohlídka velmi dobře zvládnout. A jako tradičně, i letos mohli všichni, kteří přijeli a přišli na hodové slavnosti navštívit „Dům tradic a řemesel“ v neděli
po mši svaté od 10.00 do 13.00 hodin. I přesto, že byly dešťové přeháňky, přišlo
více jak padesát návštěvníků.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na další setkání
Za kulturní výbor Marie Breczková
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Dětský den
Dne 5.6.2021 se uskutečnil dětský den, který se konal v Tučíně okolí plaviska.
Kde si děvčata připravila spoustu stanovišť ze soutěži pro děti, které krásně a
zkušeně zvládly. Po ukončení soutěží na ně čekala sladká odměna ve formě balíčku, meloun, časopisy, šampaňské, špekáček, který si samy mohly pod dohledem rodičů opéct na ohni. Ukázka kamionu a kombajnu se dětem moc líbila,
kluci i holky spěchali za volant velkých strojů. Malování na obličej mělo velký
úspěch, děti stály frontu a netrpělivě čekaly až na ně dojde řada. Nakonec začali hasiči stříkat pěnu, na kterou se asi děti nejvíc těšily, radostný křik a smích
se ozýval po celé vesnici, fotoaparáty rodičů jen blikaly. Rodiče si taky přišli na
své, široká nabídka na grilu je potěšila. Moc děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě dětského dne a bezproblémového chodu. Bez nich by se akce nemohla
uskutečnit. Děkuji dětem, juniorům, hasičům a maminkám.
Hostinec u Rybníčka
Jana Šuláková
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Nultý ročník rybářských závodů v Tučíně
Pečlivé přípravy jako vystříhání rákosu z rybníku, sečení trávy a vytyčení rybářských míst probíhaly už týden před samotnými závody, které započaly od
brzkého rána 10.07.2021 kategorií pro děti.
Vše započalo losováním, aby všichni účastníci závodu měli stejné podmínky. Po usazení všech mladých rybářů na své pozice byl závod zahájen. Všichni
účastníci měli povolenou jednu udici buď na plavanou nebo na položenou.
Netrvalo dlouho a Klára Menšíková z rybářského místa č.8 jako první tahá z
vody Kapra o velikosti 49 centimetrů a rázem nastává opravdová závodní atmosféra. Zanedlouho odpověděl Honza Hnila na lovném místě č.24 a to Kaprem 55,5 centimetrů a rázem byl nový vedoucí celého závodu.
Po těchto dvou rybách nastal klid, který odmítla opět Klára Menšíková Amurem o velikosti 76 centimetrů. Snaživý výkon Lukáše Štěpaníka vedl ke Kaprovi
52,5 centimetrů, což mu vyneslo průběžné třetí místo!
Samotný závod se nekompromisně blížil ke konci, čehož plně využil Rosťa Pospíšil Kaprem 57 centimetrů a stanovil výsledné stupně vítězů.
1. Klára Menšíková 2. Rosťa Pospíšil 3. Honza Hnila
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Kategorie mužů začala stejně jako u dětí losováním. Po rozlosování započal nekonečný boj s opravdu neoblomným slunečním svitem. Hned od začátku závodu začal ukazovat své zkušenosti Antonín Skala, který v krátkém časovém
rozmezí nachytal Kapry o velikostech 48, 53 a 54 centimetrů a byl suverénně v
průběžném vedení.
Zanedlouho začal odpovídat ze svého lovného místa také Radim Menšík, který po důkladném zakrmení vytáhl Kapry 47, 49, 42 a 43 centimetrů. Závod se
chýlil k překlopení do noční části, které přineslo značný pokles aktivity ryb.
V pozdních nočních hodinách se začali projevovat místní zkušení rybáři, kteří vsadili na jistotu a zaměřili se na velké ryby. Ondřej Jurný ve 00:58 vytáhl
Amura o velikosti 74 centimetrů a převrátil vedení na svou stranu.
Krátce nad ránem po změně taktiky vytahuje Radim Zdráhal Kapra 59 centimetrů a výrazně promlouvá do průběžného pořadí. Zanedlouho své druhé
místo potvrzuje Amurem velikým 73 centimetrů – pouze jeden centimetr od
vyrovnání prvního Ondřeje Jurného.
K samotnému konci Radim Menšík s velkým štěstím vytáhl Kapra 59 centimetrů a vyřadil Antonína Skalu z třetího místa na místo čtvrté.
1. Ondřej Jurný 2. Radim Zdráhal 3. Radim Menšík
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Po celou dobu závodu bylo zajištěno bohaté občerstvení formou udírny, čerstvé
limonády a lahodného moku pro dospělé.
Děkujeme sponzorům a také Všem, kteří se podíleli v pořádání samotného závodu. Budeme se opět těšit příští rok na rybníku.
							
				
Za organizátory Jan Simon
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Stanování na koupališti
10.7.2021 se uskutečnilo tradiční stanování pro děti na koupališti. Hry a zábavu si pod palec vzali nejstarší děti za dozoru maminek. Děti neměly ani chvíli
čas, čekala je spousta her na hřišti, mini diskotéka, opékání špekáčků, kde si zazpívaly u kytary. Stezka odvahy a před spinkáním promítání pohádky s popcornem jako ve velkém kině. Dětem se moc spinkat nechtělo, ale musely, protože
ráno na ně čekala snídaně a odpočinková činnost malování temperami na sklenice na čajovou svíčkou nebo kytku pro maminky.
Děkuji všem dětem, které přišly a že jich nebylo vůbec málo. 33 dětí, které byly
maximálně hodné a poslušné, moc jim za to děkuji. Dále děkuji rodičům, kteří
mě v tom podpořili a samozřejmě pomohli tuto akci uskutečnit.
Děkuji dětem a rodičům za důvěru a krásně prožitý čas pospolu.
Jana Šuláková
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Hodové dopoledne dětí se zvířátky
Součástí hodových slavností v Tučíně byla sportovní sobota, která v letošním
roce zaznamenala změnu. Dopolední program byl pro děti, které mají rády zvířátka a přišly si pohladit Máňu, Berušku a Barbie, kozy z farmy Korejzová Tučín, anebo se projet na poníkovi Toníkovi. Opravdu hodně dětí se přišlo povozit a chvílemi se zdálo, že nastavený časový harmonogram nestihneme. Děkujeme za krásnou účast rodičům i dětem! V dopoledním programu se pokračovalo ukázkami dětí z Tučína. Jako první Adam Korejz, který předváděl poníka na ruce, krásný výstavní postoj a Adámkovo typické „nadšení“ ve výstavním kruhu bylo TOP. Následovala ukázka Agátky Zavadilové, která nám zazpívala. Ale její největší zálibou je čelo, se kterým se úspěšně reprezentovala v roce
2020 v Olomouckém kraji, kdy ve své kategorii vybojovala 2.místo. Další, kdo
se představil byla Helenka Korejzová, která se svým tatínkem projela na svém
poníkovi Toníkovi kolem povzbuzujících diváků s úsměvem. V letošním roce
má za sebou první závody a ve svých 2letech předvádí, že jízda na poníkovi
není vůbec složitá věc a v sedle je “jak kapr ve vodě“. Poté diváci v rytmu moderní hudby shlédli vystoupení fitness gymnastiky v podání Tamary Běhalové,
krásné a stylové vystoupení, tato dívka si v letošním roce vybojovala 3.místo na
MČR. Závěr poníkovské ukázky předvedla Gábinka Korejzová, předvedení úlohy bylo hezky zajeté, i když s touto soutěží teprve začíná, moc se jí daří. V předešlých letech 2019 a 2020 si vyjezdila šampiona Moravy v lead rein a dalším
krokem je právě již jízda samostatná (first ridden), kterou na hřišti předváděla.
Na závěr nám zazpívala Anna Kociánová a Tamara Běhalová a ukončili dopolední program. Snad se všem dopolední program líbil, a ti kteří přišli byli spokojeni ať už chvilkou v sedle na poníkovi nebo malou chvilkou s kozami, které
jsme z farmy přivedli na koupaliště. Děti si užívaly, ale my jako pořadatelé jsme
měli pořád plno práce s chystáním na odpolední program, který navazoval na
dopolední ukázky.
Čekalo nás na 40startů v drezůře a parkuru. Přijelo za námi na 20 dětí z Olomouce, Pivína, Tršice, Radkovy Lhoty, Beňova a Želatovic ve věku od 2-15let
a bylo se opravdu na co dívat. Děti si soutěže užívaly a rozdávaly úsměvy povzbuzujícím divákům. Drezúrní závody někteří jeli poprvé a paní rozhodčí
se líbila hlavně snaživost všech závodníků. Každý jezdec si odvezl pohár, věcné ceny a posouzení zajeté úlohy od paní rozhodčí. Poté byla vyhlášena cena
pro nejlépe zajetou úlohu. Vyhlášeni byli Andrejka Petříková (7let), kůň: Zuzka, stáj Beňov, Gábinka Korejzová (7let) kůň: Amdani Daydreamer, stáj Tučín, Danuška Semerádová (7let) kůň: Trawel, stáj Olomouc. Po vyhlášení drezur se drezurní obdélník změnil na parkurové kolbiště a na jezdce čekalo 9 překážek, to byla teprve pokoukaná! Začalo se parkurem s vodičem, zde bych vyZPRÁVIČKY Z TUČÍNA 06/2021
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zvedla nejmenší závodnici Helenku Korejzovou, která s úsměvem na tváři projela celý parkur a užívala si potlesku diváků asi nejvíce. Ale i dále se bylo na co
dívat v parkuru bez vodiče. Děti se snažily a velké množství povzbuzujících diváků a jejich podpora byla vidět i na výkonech dětí, některé jejich jízdy vypadaly opravdu profesionálně. Proto každá dvojice dostala medaili a i věcné dárky. Myslím si, že první ročník se vydařil nad míru dobře. Děti vypadaly po závodech a dekoraci moc spokojeně a společné koupání tyto emoce umocnily. I
diváci si užívali, a to hlavně u občerstvení a ochutnávce produktů
z farmy, jejich hodnocení zahřálo, děkujeme!
Tak doufám, že příští rok se uvidíme znovu!
Na konec děkuji všem, kteří nám pomohli a umožnili tuto pěknou akci uspořádat, za farmu Korejzová Tučín, Terka
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Děkujeme všem občanům, kteří dodržují základní opatření v ochraně svého
zdraví a zdraví spoluobčanů
a pomáhají tak v klidu zvládnout nelehkou dobu řádění koronaviru.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu před hodovými slavnostmi a vyčistili před domy obrubníky,
nebo chodníky.
starosta obce Tučín
Jiří Řezníček
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