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Vážení spoluobčané,
nedávno jsme si společně popřáli do nového roku a dnes už máme jedno
čtvrtletí za sebou.Zima byla tentokrát na sníh a vlastně i mráz skromná a není tedy divu, že keře už jsou nachystané rozvinout své pupeny a přivítat jaro.
A co se dělo v obci? Na to se teď můžete podívat.

Z činnosti obce
• 19. 12. 2007 proběhlo poslední zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo schváleno rozpočtové provizorium obce. Zasedání se zúčastnili i zástupci spolků a v druhé části společného zasedání zhodnotil starosta činnost spolků a poděkoval všem za spolupráci. Jako malý dárek dostaly spolky pro nejaktivnější členy polokošile s výšivkou znaku obce.
• V předvánočním období pomohla zprostředkovat paní Dlouhá prodej
Vánoční hvězdy. Není však hvězda jako hvězda. Klidně si můžete nějakou vánoční hvězdu koupit v nějakém marketu a možná levněji, ale o to
tu nejde. Prodej Vánoční hvězdy, kterou organizuje Sdružení Šance-Sdružení rodičů a přátel hemato-onkologicky nemocných dětí již 10 let pomáhá nemocným dětem v boji s leukémií. Sdružení pomáhá dětem v době
pobytu v nemocnici a po léčbě jim usnadňuje návrat do života.Vánoční hvězdu začali prodávat vyléčené děti, jejich rodiče,příbuzní a přátelé.
V posledních letech se připojila velká skupina dobrovolníků s velkým srdcem. Finanční prostředky ze sbírky byly použity na humanizaci léčby a hematoonkologické oddělení na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci a na rekondiční pobyty pro děti po léčbě. Bez lidí, kteří si vánoční
květinu koupí, by sdružení nikdy nedosáhlo na takové finanční částky, které dětem pomáhají. Do sbírky se zapojili i občané z Tučína a rodiče dětí
z Mateřské školy v Tučíně, kteří si prostřednictvím paní Dlouhé, která obětavě věnuje svůj předvánoční volný čas právě na podporu léčení nemocných dětí.
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• 21. 12. 2007 zhodnotili svou činnost členové SDH Tučín na své výroční
členské schůzi. Za účasti pozvaných zástupců SDH z okolních obcí, které spadají do hasičského okrsku Pavlovice představili hasiči videoprojekcí
svou činnost a v závěru roku si vyzkoušeli štěstí v připravené tombole.
• Po vánocích začalo přát počasí čehož využil starosta obce a společně s Petrem Štěpaníkem provedli nástřik ledové plochy na víceúčelovém hřišti. Plocha byla využita dětmi, mládeží i dospělými a byl zájem i přespolních.

• 29. 12. 2007 se rozezněla ve 13:57 hodin siréna svolávající místní hasiče.
Jednalo se o plánované cvičení, kterým je starosta obce povinen ze zákona prověřit minimálně jednou do roka akceschopnost místního SDH.Tentokrát byly kontrolovaně zapáleny 2 staré křesla v prostoru za hřištěm.
Od posledního cvičení bylo znát poučení z minulých chyb a družstvo
dorazilo na místo do 7 minut. Tentokrát již v nových zásahových přilbách zakoupených z rozpočtu obce
a příspěvku Olomouckého kraje.
Chvályhodné je, že na místo dorazili i ostatní členové a včetně ženského zastoupení. Ihned po ukončení cvičení proběhlo zhodnocení
v kanceláři starosty se členy zásahové jednotky.
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• 31.12.2007 se sešli příznivci a zájemci na hřišti v Tučíně k již tradičnímu Silvestrovskému výkopu. Jemně pocukrované hřiště sněhem a teplota na bodu
mrazu naznačila, že bude zájem nejen o pohyb s míčem ale také o svařené
víno, které vařily pro všechny přítomné ženy od Nadšenců.Nevíme jestli to bylo tím vínem nebo vyčerpávajícími výkony hráčů, ale nedochoval se
výsledek utkání ani po závěrečných pokutových kopech. Důležité však není vyhrát, ale zúčastnit se a to se povedlo všem. Závěr starého roku tak byl
aktivní s dobrou náladou a tak by to mělo být po celý rok.

• 1. 1. 2008 půl hodiny po půlnoci se sešli občané Tučína a bylo vidět i přespolní a příbuzné na tradičním setkání k přivítání nového roku. Po krátkém přivítání, poděkování a popřání do roku 2008 si všichni přítomní připili rozdávaným svařeným vínem a pak shlédli velký ohňostroj odpálený
firmou pana Pavla Nováka, na který se složili občané, podnikatelé a obecní úřad svými dobrovolnými příspěvky.Děkujeme všem kdo přispěl na
krásný ohňostroj. Bez těchto příspěvků by nebylo možné zajistit tak pěkný ohňostroj jen z obecních financí. Děkujeme
• 1. 1. 2008 kolem 17:30 hodin dostal starosta obce telefonickou informaci,
že se po obci pohybují dvě osoby, které kradou na staveništi RD železo.
Starosta obce přivolal Policii a vydal se na místo, kde již nikdo nebyl.
Zprávičky z Tučína 17/2008
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Společně s panem Kučerkou M. obešli části obce a zahrádky u křižovatky
na Radslavice. Zde byla vidět zjevná návštěva tak zvaných sběračů kovů.
Policie obě osoby dopadla již na cestě do Radslavic. Děkujeme za všímavost a upozornění na činnost, kterou v obci nechceme. Možná,že včasným upozorněním byl ochráněn právě i Váš majetek.
5. 1. 2008 Organizovalo Myslivecké sdružení odchyt zajíců tentokrát
na katastru obce Želatovice a Újezdec. Za účasti mládeže a občanů Tučína se podařilo již na první zátah odchytit tolik zajíců, že druhé kolo nebylo nutné. Všichni se odebrali na připravené zasloužené občerstvení na hřišti v Želatovicích.
6. 1. 2008 zorganizovaly paní Stiskálková J., Kopecká M. a Vaculíková
B. tříkrálovou sbírku v obci Tučín. V letošním roce koledovalo v celém
okolí 128 skupinek a výtěžek činil 568.028,50 Kč.Celá částka byla odeslána na sbírkový účet Charity České republiky a po přerozdělení se 65 % vrátí do našeho okolí na kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní
a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
a na přímou pomoc rodinám v nouzi. V obci Tučín se vybrala částka 9.105,Kč. Někteří občané rádi přispívají, ale dle jejich názoru by přivítali, kdyby
sbírka probíhala jako v některých jiných obcích formou tradičních postaviček tří králů třeba v podání dětí za doprovodu ochotných dospělých organizátorek. Přítomnost tradičních postav s koledou by potěšila a zápis nad
dveře K+M+B by také přivítali. Na základě těchto připomínek projednal
starosta obce s ředitelem základní školy Želatovice, že by nebyl problém
v případě zájmu menší koledníky zajistit. Samozřejmě doprovod dospělých organizátorek je nutný.
11. 1. byla v Tučíně zahájena plesová sezóna. Obecní ples má již své jméno a i díky kvalitní skupině SUNSET, která dokáže zajistit příjemnou
zábavu není problém
zaplnit sál. Nálada byla skvělá a díky
mladé obsluze bylo
dobře postaráno i o
bohaté občerstvení.
19. 1. uspořádal SDH
Tučín Lidovou zabíjačku. Již v pátek se
zabíjeli dvě prasata aby se druhý
den mohly nabízet
hotové klobásy a jitrničky ve střívkách.
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V sobotu pak před zraky přítomných porcoval pan Zdráhal Leoš třetí prase, které z kterého se vařilo na další vepřové mlsky pro přítomné.Na prodej
byly hotové vepřové výrobky, čerstvé maso, ale také dobroty právě vytažené z kotle včetně ovarové polívky či prdelačky. O akci byl velký zájem
a některé výrobky nestačily pokrýt zájem přítomných.
• 26. 1. organizoval SDH Tučín Hasičský bál. Velká členská základna a spoustu příznivců zaplnili budovu OÚ v Tučíně. O hudební produkci k tanci i poslechu se postarala skupina RYTMIK.
O občerstvení se ke spokojenosti hostů postarali členové SDH a jejich manželky. Pro zpestření programu vystoupil s ukázkou společenských tanců
dětský taneční pár z Bruntálu a později žongléři z Týna n/B.

• 2. 2. uspořádali Nadšenci tradiční vodění medvěda po obci. K dobré náladě za nepříznivého počasí a občasného deště přispěli občané svým připraveným občerstvením v podobě koblížků, koláčků,sladkostí, uzeného,
klobás, chlebíčků či dobré slivovice, čaje a přišla vhod i teplá káva.V letošním roce doprovázelo masky Tučolíno, které Nadšenci vyrobili pro různé kulturní příležitosti a část trasy absolvovalo i koňské spřežení.
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• Večer 2. 2. po menším odpočinku organizovali nadšenci tradiční pochování basy. Tentokrát zůstaly některá místa v sále volná, ale nic to neubralo
na vynikající náladě a důstojném obřadu pochování.
• 7. 2. se sešli ke společnému jednání výroční členské schůze členové Českého zahrádkářského svazu v Tučíně. Oproti minulým letem byli přítomní
i Mladí zahrádkáři z řad dětí z Tučína. Nejen čísla a hodnocení, ale také
na velké plátno promítaná odborná přednáška o ošetřování stromků přispěla ke zdárnému průběhu.
• 8. 2. se konala Valná hromada sborů dobrovolných hasičů okrsku Pavlovice
v Hradčanech, do kterého spadá svou působností i SDH Tučín. Na tomto vrcholném setkání zástupců SDH okrsku byl zvolen do funkce velitele
okrsku člen SDH Tučín René Zbránek. Zvolení člena do vedení okrsku je
odrazem a vizitkou aktivní činnosti SDH Tučín.
• 9. 2. patřila budova OÚ dětem. Karnevalové veselí, které uspořádali rodiče
dětí MŠ společně s MŠ Tučín. Více samostatný článek.
• 14. 2. na požadavek občanů byly v obou čekárnách umístněny cedulky
Zákaz kouření. Upozorňujeme občany a rodiče dětí, které využívají čekáren
ke kouření, že v případě přistižení porušení zákazu bude přestupek řešen
správním řízením na Městském úřadě v Přerově.
• 16. 2. uspořádalo Myslivecké sdružení Želatovice v budově OÚ Tučín
6
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Poslední leč. Myslivci z Želatovic, Tučína a okolí i jejich známí se příjemně pobavili a mnozí si odnášeli i nějaký ten úlovek.
• 19. 2. přestěhovali hasiči SDH Tučín nádrž na vodu, která byla umístněna do
obecní zahrady. Využití bude na zalévání stromků a zdroj vody pro požární cvičení a soutěže.

• 20. 2. zasedalo zastupitelstvo obce Tučín
• 23. 2. budova OÚ ožila opět plesovou akcí. Tentokrát pořadatelé Chovatelé
ze Želatovic uspořádali tuto akci pro své členy,příznivce a zájemce z okolí.
• 27. 2. v tuto dobu probíhaly
pololetní prázdniny dětí. Volného času využil starosta obce
společně se zahrádkáři důchodci a za účasti mladých
zahrádkářů společně sázeli ovocné stromy v obci. Bylo
vysazeno 30 ovocných stromů v prostoru obecní zahrady za hřištěm a kolem potoka – Grygoví. Vysázeny byly
převážně trnky a třešně.
Zprávičky z Tučína 17/2008
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• 28. 2. začala firma WOMBAT provádět monitorování stavu kanalizace
v obci. Kamerovým systémem provedli zatím část kanalizační sítě. Tam,
kde byl kanál zanesený bylo třeba ho před monitorováním vyčistit. Monitorování bude zjištěno jeli třeba stoky opravit nebo jsou v pořádku.Předběžné výsledky ukazují na nutnost provést opravy z důvodu nebezpečí
zhroucení stěn, zacpání apod. Z tohoto důvodu bude nutné navýšit cenu
stočného a ze získaných financí kanalizaci v obci postupně opravit.
• 29. 2. ještě v době prázdnin svolal starosta obce děti a mládež, která se
podílela na vytvoření nepořádku v prostoru remízku za hřištěm. Byl přistaven kontejner a tak pod dohledem starosty postupně vše co do remízku nepatří mizelo na kontejneru. Jako bonus za předchozí znečišťování
prostředí obce skupinka provedla i úklid okolí hřiště, u bažantnice a nepořádek, z předešlých let. Sami aktéři se divili, že naplnili celý kontejner.
Jo když se to tahá z domu nikoho z rodičů nezajímá, kam že to stěhují.
Když se to pak má uklidit doma už to nikdo nechce!
• 1. 3. uspořádal klub šipek Tučňáci Tučín country bál.V budově OÚ tak poprvé zaznělo coutry k tanci po celý večer. Skupina NEWPAUZA vytvořila příjemnou atmosféru, kterou udržovala i country taneční skupina Colorado
z Přerova se svými ukázkami.I změna jídelníčku byla zajímavá, ale chutná. Není špatné někdy vyměnit řízky za fazole či hamburger.
8
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• 7. 3. se sešly maminky s dětmi v budově obecního úřadu. Na programu
měly výrobu velikonočních dekorací a postaviček z vyrobených z květináčů. Děti si zasoutěžily a nabarvily velikonoční vajíčko.

• 8. 3. si dala setkání i starší děvčata a pod vedením Marušky Breczkové
vyráběla výrobky na velikonoční výstavu.
• 14.-16. 3. Dámský klub, který vznikl ze cvičenek uspořádal velikonoční
výstavu. Nejprve panovaly obavy, že nebude co vystavovat, neboť spoustu
výtvorů již vystavených bylo v minulých letech, ale nakonec se exponáty
rozmístňovaly do tří výstavních sálů. A opět se bylo na co dívat. Již tradičně
se zapojily i Mateřské školy z Tučína, Bezuchova a Želatovic s výtvory
těch nejmenších. Na výstavce byly k vidění i výrobky dětí z Tučína, které
vyrobily společně s rodiči při svých setkáních. Nechyběly ani cukrářské
výrobky od místních šikovných cukrářek, velikonoční věnečky na výzdobu
dveří, pomlázky, výšivky kraslice zdobené nejrůznějšími technikami.Opět
potěšil svými proutěnými a drátkovanými výrobky pan Braun. Na výstavě
byla i možnost ochutnávky velikonočních chuťovek. Organizátorky strávily opět spoustu času přípravou a úklidem, ale spousta spokojených a nadšených návštěvníků byla krásnou odměnou.
10
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• 17. 3. proběhlo vyhodnocení krajského kola soutěže Zlatý erb. Starosta obce
Tučín převzal v Olomouci z rukou hejtmana Ing. Kosatíka „Cenu veřejnosti“. Děkujeme všem kdo podpořil v této soutěži obec svým hlasem.

• 19. 3. byly nainstalovány další dvě atrakce
na dětské hřiště na Rybníčku. Pro neustále
někam lozící děti byla zakoupena malá šplhací stěna a pro aktivní odpočinek a případně
maminky hlídající své ratolesti lavice s funkcí houpačky.
• 22. 3. Proběhl Velikonoční turnaj ve stolním
tenise o cenu starosty obce. Ráno se mezi sebou utkali děti do 15 let. Ve vyrovnaných bojích
hracího systému každý s každým si prvenství
vybojoval Jakub Veegh z Přerova , druhé místo
Tomáš Čtvrtníček a třetí místo obsadil loňský
vítěz Martin Doležal a bramborové umístnění
obsadil Tomáš Lenfeld. Letošního ročníku se
zúčastnily jen dvě hráčky Katka a Blanka, které se zapojily do souboje mezi kluky. V KaZprávičky z Tučína 17/2008
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tegorii mužů mezi sebou zápolilo 11 hráčů. Opět systémem každý s každým
bojovali o pohár starosty obce a ceny dle vlastního výběru. Nejvyšší stupeň
si svou hrou zasloužil Zdeněk Novák, druhý stupínek Ing. Miroslav Vyrubalík třetí místo Petr Kopecký a bramborovou medaili získal Jiří Řezníček. Sportovní komise
vyhodnotila zvlášť výkony v kategorii nad 50 let,
kde získal 1. místo Jan
Ležák. Ve svých 61 letech
dokázal hrát vyrovnanou
partii a porazil i mnohem mladší hráče. Velikonoční turnaj se vydařil a doufejme že se opět
v příštím roce zapojí i více dívek a žen.

Medvěda doprovodilo Tučolíno
a koňské spřežení
Na letošní vodění medvěda se v obci připravovali již od začátku ledna.
Jen se přivítal společně nový rok, začala parta nadšenců vyrábět lokomotivu,
která by měla doprovázet masopustní účastníky po obci. Měsíc obětování
volného času a šikovnost zručného Vojty Korejze a Zdeňka Nováka za pomoci ostatních přineslo ovoce. Na svou první štreku se vypravilo tučínské pendolíno TU.2008-1, které dostalo od Sešlosti obecních nadšenců jméno „Tučolíno“. V sobotu 2. února se poprvé mašinka představila veřejnosti. V 9 hodin
vyjela společně s více než dvěmi desítkami masek na tradiční vodění medvěda po obci. Posloužila nejen jako sběrný vůz či doprovodné vozidlo, ale
také vyhrávala medvědovi do tance s hospodyňkami domů.Tančili i pánové
třeba s princeznou, odvážnou školačkou či věštkyní. K průvodu masek se připojilo i koňské spřežení s kočárem pana Nováka, které umožnilo projížďku
a ušetřilo tak některým maskám nějaké ty metry chůze. Počasí moc nepřálo,ale ani drobný déšť nepokazil dobrou náladu, neboť příjemné pohoštění od
hospodyněk v podobě čerstvých koblížků, koláčků, klobásek, uzeného či jiných laskomin zahnalo myšlenky na počasí. A co nezvládly chuťovky, to se
podařilo dobré slivovici či horkému čaji, který přišel také vhod. Po návratu na obecní úřad všechny masky putovaly na věšáky aby se řádně vysušily
a Tučolíno má již své místo v garáži, kde setrvá do další akce a už nyní se
14
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nadšenci připravují na rozšíření, aby mašince nebylo smutno, chtějí vyrobit
vagonek. Organizátorům, účastníkům i všem hospodyňkám patří velké poděkování za podporu a rozšiřování těchto lidových tradic.
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Čtyři odsouzení a jedna pochovaná - basa
Velmi náročný den měli v sobotu 2. února v Tučíně. V průběhu dne povodit medvěda, občerstvit účastníky v maskách, pak nachystat sál místního
Paláce kultury a po krátkém odpočinku již být v plné síle a dobrou náladou připraveni rozloučit se s masopustním veselím a pochovat basu. Vše
vypuklo večer. Před půlnocí nejprve proběhla jak je dnes v médiích zvykem
reklama a samozřejmě ta nejúspěšnější – „S těma velkejma, zahnutejma žubama nahoru…“ V podání místních nadšenců sklidila úsměv ve tváři. Po té
již návštěvníci sledovali příchod smutečního průvodu, přinášející na márách
basu doprovázenou plačkami. Při úvodním slovu faráře proběhlo připomenutí
čeho byla basa přítomna v minulém roce a to ze života v obci a došlo i na naše politiky. Jelikož nebyly objasněny některé činy přítomných, byl povolán
soud, aby vše dořešil. Postupně byli předvedeni justiční stráží R. Vybíral, P.
Štěpaník, J. Korejz a D. Šustek. Každý se mohl hájit sám nebo využít obhájce
Michala. Ale i přes vynikající výkon jen těžce lámal soudkyni Miroslavu k prokázání neviny. U jednotlivých rozsudků se podařilo alespoň snížit výši trestu.
Nikdo z odsouzených se neodvolal, neboť trest vyšel levněji. Všechny tresty
byly ihned vykonány v baru. Smuteční obřad tak mohl pokračovat a po umravnění některých účastníku pokropením, byla basa doprovozena za smutečního
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pochodu k dočasnému odpočinku do katakomb paláce kultury. Dohled nad
správným uložením převzala místostarostka obce. Basa byla pochována, ale
slzičky v očích přítomných nebyly ty lítostivé, ale dobré nálady. Smutečním
hostům se moc nechtělo domů a tak projevy soustrasti a kondolence v tekutém stavu byly vzájemně předávány v baru až do ranních hodin.Tak moc
ji všichni měli rádi !
Martina Řezníčková

Čas utíká i maskám
Tak se nám sešel rok s rokem a jak tak plynou jednotlivé akce v Tučíně,
už máme zase i po karnevale. Tolik příprav a volného času co organizátorky
věnovaly dětskému reji masek a už je to za námi.
V sobotu 9.února se v Kulturním domě v Tučíně sešlo na 4 desítky dětí
v nejrůznějších maskách. Samozřejmě od těch nejmenších, které jsou nejroztomilejší, ale i ty starší děti se snažily a porotě složené z přítomných maminek, babiček,dědečků, tetiček a ostatních přítomných dalo hodně práce vybrat
ty nejhezčí. Tradičně se masky hodnotily – maska nejhezčí, nejvtipnější a můj

20
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favorit. Zasloužily by vyhrát všechny masky, ale stupně vítězů jsou jen tři.
A tak dorty dostala maska Lvíčka, Makové panenky a Berušky. Pro mlsné
jazýčky napekly maminky a babičky zákusky. DJ Gari se postaral o hudební
kulisu, která provázela děti celým odpolednem až do večera a p. Barboříková
zajistila občerstvení, které chutnalo i dospělým.A jak by také ne, když obsluhovala vzorná obsluha složená z maminek dětí Mateřské školy. Děti si zasoutěžily, zatančily a ve volných chvílích se doslova vydováděly na parketu.
O překvapení se postaraly maminky, které si připravily taneční vystoupení do
kterého v závěru vtáhly i děti a nechyběl ani kouzelník pan Vejmola, který
dokáže zaujmout nejen děti, ale i dospělé. 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 díky rodičům, jimž patří poděkování za dodané cukroví, p. Řezníčkové za krásné dorty, občanům, kteří přispěli dárkem či jakýmkoli příspěvkem, SDH Tučín za podporu, obecnímu úřadu za dary do
tomboly a zapůjčení prostoru včetně vybavení a samozřejmě všem, kteří se
podíleli na přípravách a organizování karnevalu. Už teď se těšíme na příští
rok a KARNEVAL 2009.
Eva Vysloužilová, Iva Pospíšilová, MŠ Tučín

Příjemně a užitečně trávený čas
Vyzkoušet si svou šikovnost, zručnost a něco se naučit přišly v pátek 7.
3. maminky s dětmi z Tučína do budovy obecního úřadu. Našly se chvilky
i na hru a dovádění s menšími dětmi, které si od malování vajíček potřebovaly
trošku odskočit. Hlavním cílem bylo společné setkání, na kterém se vyráběly
velikonoční dekorace a postavičky z květináčů. Zkrátka nepřišla ani starší
děvčata, která se sešla v sobotu a pod vedením Marušky si také vyrobily své
moc pěkné postavičky. Výtvory od děvčat, dětí i maminek byly vystaveny
na Velikonoční výstavě, kterou pořádal místní dámský klub ve dnech 15.-16.
3. Opravdu se všichni snažili od těch nejmenších až po maminky. Společně
strávené odpoledne nebylo mrháním času, ale správný a účelný příklad, že
není nutné jen sedět u počítače či televize nebo jen tak se poflakovat. Všem
se to moc líbilo a organizátorkám za to patří poděkování.
22
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Plán činnosti mysliveckého sdružení Želatovice
Výbor MS Želatovice si dovoluje zpětně poděkovat všem honcům z Tučína za vydatnou výpomoc při pořádání tradičního odchytu zajíců, výsledek našeho odchytu v okresním měřítku je bezkonkurenčně nejlepší, jedná se téměř o legendu, zúčastnění zelení přátelé hovoří o návratu starých
časů, ale nic není zadarmo. Lov je až posledním článkem mysliveckého hospodaření, tlumení zvěře škodlivé myslivosti, předkládání kvalitního objemného a jadrného krmiva spolu s medikamenty a vitamíny v době zimních
měsíců je nutností. Díky úspěšně provedenému odchytu se na naše MS obrátila Kynologická komise OMS Přerov se žádostí o propůjčení naší honitby
ke konání XV. ročníku Moravskoslezského poháru ohařů, což do významu,
jsou třetí nejvýznamnější zkoušky loveckých psů v ČR, v termínu 16. a 17.
8. 2008. Dále MS Želatovice bude pořádat Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen 13. 9. 2008. Dovolujeme si tímto pozvat všechny příznivce myslivosti na naše akce, více informací najdete na http://mszelatovice.webgarden.
cz. Myslivci by se rádi účastnili při výsadbě biokoridorů kolem Tučína a tím
přispěli ke zlepšení společného životního prostředí.
Vladimír Zavadil – Myslivecký hospodář

Informace z Obecního úřadu Tučín
Zápis dětí do Mateřské školy Tučín – MŠ Tučín zve rodiče a děti k zápisu
do MŠ Tučín. Přijďte 2.-3. 4. 2008 v době od 13 do 15 hodin. Je možné i v jiném termínu na základě telefonické dohody. Volejte tel: 733118742, nebo
581227052. S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz.
MŠ Tučín i v letošním roce organizuje sběr starého papíru. Svázaný papír
můžete nosit již nyní do MŠ Tučín až do 27. června.
5. 4. bude provádět SDH Tučín sběr železného šrotu po obci. Začátek 9:00
hodin.Nevynášejte sběr den předem, cizí sběrači kovů rozebírají. V den sběru
Vám hasiči pomohou vynést i z domu. Budou se sbírat i autobaterie.
Výběr poplatků:
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odpady :
stočné + psi:
nájemné:

16. 6. – 20. 6.2008
21. 4. – 25. 4.2008
13. 10. – 17. 10. 2008
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Hospodaření obce za rok 2007
Celkové příjmy:
výdaje:
Výsledek:

4.840.853 Kč
3.602.421 Kč
+ 1.238.432 Kč

Dílčí audit hospodaření provedený pracovníky Krajského úřadu Olomouc
v obci Tučín byl se závěrem: Bez výhrad.

ROZPIS SVOZU ODPADU
V roce 2008 bude svoz komunálního odpadu probíhat vždy ve čtvrtek v těchto termínech:
17. ledna
14. února
13. března
10. dubna
8. května (SV)

5. června
19. června
3. července
17. července
31.července

14. srpna
28. srpna
25. září
23. října
20. listopadu
18. prosince
SV – státní svátek termín svozu bude upřesněn rozhlasem

ROZPIS SVOZU PET LAHVÍ
V roce 2008 bude svoz PET lahví probíhat vždy v pátek po dvou měsících v těchto termínech:
1. února
4. dubna

6. června
1. srpna

3. října
5. prosince

Nejbližší kulturní a sportovní akce
28. 3. Beseda – Studio zdraví – produkty čínské a tibetské medicíny, možnosti řešení zdravotních problémů, měření osteoporózy, produkty péče o chrup,
pleť, vlasy, a tělo bez škodlivých ingrediencí.
28. 3. Noc s Andersenem – pro děti čtení z knížek, promítání pohádek, písničky, hry – s přenocováním v budově OU.
8. 5. stavění májky v areálu koupaliště.
10. 5. Tučínský špekáček - vystoupí skupiny Špunt- Přerov, Pupkáči - Lipník, Druhá míza - Vsetín, Rensi – Přerov, Gosha – Vsetín s trampským, folZprávičky z Tučína 17/2008
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kovým, country a bluegrasovým žánrem. Začátek 15:00 hodin na koupališti.
Mezi skupinami vystoupí ukázky country tanců.
Pro děti špekáčky zdarma , možnost opečení na ohni.Pro dospělé speciality
na roštu.
24. 5. Kácení máje - začátek v 16:00 hodin na koupališti. Vystoupí děti MŠ
Tučín, ZŠ Želatovice,taneční skupina. Od 20:00 hodin k tanci a poslechu hraje skupina ALEX - Hranice
31. 5. Dětský den Na Rybníčku - soutěže, atrakce, začátek ve 14 hodin.
Občerstvení zajištěno
28. 6. Soutěž v požárním útoku na hřišti v Tučíně

Kalendář kulturních a sportovních akcí
v roce 2008 - Tučín

26
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Termíny jednotlivých akcí se mohou dále měnit, proto budou upřesňovány postupně.
V termínu:
říjen – květen pravidelné cvičení ženy pondělí – 18-19 hod – kalanetika
(budova OU)
říjen – duben stolní tenis pro zájemce (budova OU)
V průběhu roku hrají v obci dvě mužstva malé kopané 2. a 3. ligu (Active
Team a SK Tučín) a jedno družstvo hraje ligu šipek (Tučňáci)

Statistika
Ke dni 31.12. 2007 žilo v obci 459 obyvatel, z toho 217 mužů a 242 žen.
V roce 2007 se narodilo jedno dítě, přistěhovalo se 6 občanů, odstěhovali se
3 lidé. Zemřelo 5 občanů. V obci žila 31 vdova a 3 vdovci. Průměrný věk činil 41,6 roku. U mužů byl průměr 41,9 roku, u žen 41,3 roku.
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Významná jubilea občanů v prvním pololetí
roku 2008
Leden
Matějíček Pavel
Zavadilová Františka
Dudová Zdena
Jemelková Emílie

60
85
50
81

Duben
Zavadilová Marta
Zdráhalová Helena
Mikala Jaroslav
Otáhalová Jana

60
70
50
50

Únor
Ševčíková Ludmila
Podmolíková Annastazie
Führich Konvičná Jindra
Valentová Vlastimila
Valenta Oldřich

70
83
50
75
60

Květen
Zavadilová Dobroslava
Popelka Jan
Zbranek František
Jemelka Jaroslav
Zdráhal Jan

81
80
60
89
75

Březen
Jemelková Josefa
Karas Jiří

85
81

Červen
Valenta František
81
Slaměníková Anna
80
Mádrová Jarmila
60
Slaměník Josef
50
Slaměníková Jana
50
Všem srdečně blahopřejeme.

Vyhodnocení ankety 2007 – „Chybí nám něco
?- Co chceme.“
Z celkového počtu rozdaných dotazníků se vrátilo 20,7%
Na 1. otázku: Jste spokojeni s kulturním a sportovním vyžitím v obci odpovědělo :
ANO – 93,5% NE 3,25% a nevyjádřilo se 3,25%
Na 2. otázku: Je dostatečné vyžití pro:
Děti
ANO 58%
NE 3,25%
neví nebo se nevyjádřilo 38,75%
Mládež ANO 50%
NE 10%
neví nebo se nevyjádřilo 40%
Senioři ANO 56,7%
NE 6%
neví nebo se nevyjádřilo 37,3%
Na otázky co chybí se objevovaly tyto odpovědi:
28
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U dětí: mimoškolní vyžití – potřebují vedení v nějakém spolku, Junák, klub
apod.
Mládež: vedení v nějakém spolku, mládežnický klub, zapojení do hasičů,
hřiště pro ježdění na prkně, fitcentrum,více sportovního vyžit, aby se nezabývali ničením obce.
Senioři: pečovatelský dům (vyplnil účastník ankety ve věku 12 let), kadeřnice, pedikůra, čas a snaha se scházet
3. V případě vybudování centra volného času by účastníci ankety přivítali:
1. masáže, 2. perličkové koupele, 3. posilovací stroje, 4. saunu a čajovnu, 5.
solárium, 6. stolní hry
Na 4. bod co byste uvítali do dalších let jste preferovali:
1. Stezka pro pěší a cyklisty Tučín – Želatovice
2. Biologické rybníky s funkcí ČOV
3. Výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu RD (Na kopci)
4. Výstavbu sběrného dvora
5. Výsadbu zeleně
6. Opravu komunikací
7. Vybudování naučné stezky
8. Výstavba retenční nádrže
9. Oprava koupaliště, 10.rozšíření kaple
V bodu 5 na otázky:
Areál koupaliště vyhovuje stav jaký je?
ANO 43,3%
NE 36,7%
neví nebo se nevyjádřilo 20%
Zhotovit čistírnu aby voda byla čistá?
ANO 46,7%
NE 23,3%
neví nebo se nevyjádřilo 30%
Nechat přírodní vodu?
ANO 63,3%
NE 6,7%
neví nebo se nevyjádřilo 30%
Přebudovat na malý aquva park?
ANO 40%
NE 26,7% neví nebo se nevyjádřilo 33,3%
Když bude koupaliště opravené budete ochotni platit vstupné cca 20,- Kč?
ANO 56,7
NE 16,7% neví nebo se nevyjádřilo 26,6%
Do ankety se zapojili převážně starší občané a částečně mládež. Názor
středního věku chybí.
Děkujeme všem, kdo odevzdal vyplněnou anketu, která slouží k vytváření
plánů investic a rozhodnutí do období dalších let. Škoda, že 79 % občanů je
bez názoru, a že nevyjádří ať již kladně nebo záporně své myšlenky.
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Občané pozor !
Varování Hasičského záchranného sboru
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zaznamenal v poslední době
zvýšený nárůst počtu požárů od pálení trávy, porostů a klestu. Věnujte prosím této problematice maximální pozornost a dodržujte zejména tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese,
plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co nejdříve
na tísňovou linku 150.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od
hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat
porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25 000,- Kč.
7. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Osobnosti a významní rodáci obce
Msgr. ThDr. h. c. P. František Jemelka
Narozen 25. července 1880 Tučín, zemřel 5. srpna 1954 v Olomouci.
Ordinován 5. července 1904 v Olomouci arcibiskupem Khonem, prelát,
apoštolský protonotář a. i. p., infulovaný děkan metropolitní kapituly u sv.
Václava v Olomouci.
Působiště: kaplanem v Bílovci (Wagstadt), Kujavách (Klantendorf) a ve
Valašském Meziříčí. Roku 1914 povolán jako polní kurát do vojenské nemocnice v Terezíně, od roku 1917 vedl duchovní správu ve vojenské barákové
nemocnici v Pardubicích (10 000). Po válce se vrátil do Valašského Meziříčí.
V roce 1921 byl povolán do Olomouce a jmenován sekretářem Apoštolátu sv.
30
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Cyrila a Metoděje. Zastával rovněž funkci redaktora časopisu Apoštolát sv.
Cyrila a Metoděje, a to až do zastavení jeho vydávání v roce 1948. V roce 1922
jej poslal arcibiskup Stojan na misie k českým krajanům, převážně dělníkům
v Porúří (diecese münsterká a paderbornská). Pak konal misie v Brémách
a Hamburku. Tam často zajížděl i v pozdějších letech. V roce 1923 jej poslal
arcibiskup Stojan jako delegáta “Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje” na misie
v USA, odkud se vrátil v roce 1924. Druhou cestu do Ameriky podnikl v roce 1926. Za těchto dvou pobytů konal misie ve všech státech USA a na mnohých místech Kanady a Mexika. Po druhém návratu z Ameriky jej arcibiskup
Prečan jmenoval generálním tajemníkem Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje.
Jeho práce v Apoštolátu byla záslužná a úctyhodná. Procestoval celou Evropu a Malou Asii. Kromě němčiny a angličtiny znal téměř všechny slovanské
jazyky a překládal z nich.
Dne 14. prosince 1933 byl instalován arcibiskupem Prečan sídelním
kanovníkem v Olomouci, v roce 1944 jej Pius XII. jmenoval apoštolským protonotářem ad instar participantium, Cyrilometodějská bohoslovecké fakulty v Olomouci jej jmenovala v roce 1947 čestným doktorem teologie – ThDr.
h. c. –, v roce 1948 byl vysvěcen na preláta, arcibiskup Matocha jej instaloval v roce 1951 na infulovaného děkana metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Posledním jeho úkolem bylo sbírání podkladů pro kanonizaci arcibiskupa A. Stojana.
Pohřební obřady v Pavlovicích vykonal bratr zesnulého, t. č. farář v Laškově – P. Antonín Jemelka. V Římě bylo vzpomenuto jeho významné práce
pro církev smuteční tryznou, na níž promluvil sám děkan kardinálského kolegia Eugen kardinál Tisserant.

Poděkování
Děkujeme touto cestou SDH Tučín, za podporu a to nejen finanční,
při všech našich akcích.
Rodiče a děti z Tučína
Srdečně děkujeme za Vaši pomoc a ochotu při organizaci sbírky Vánoční
Hvězda, která proběhla v předvánočním období roku 2007. Ať jsou vaše dny
naplněné zdravím a štěstím po celý rok
Sdružení Šance
Děkuji organizátorkám charitativní tříkrálové sbírky paní Stiskálkové,
Kopecké a Vaculíkové, všem občanům, spolkům a podnikatelům, kteří přispěli na společný ohňostroj, kterým jsme přivítali společně rok 2008 a všem
občanům a sponzorům, kteří přispěli jakýmkoli darem do tomboly.
Řezníček Jiří, starosta obce
Zprávičky z Tučína 17/2008

31

32

Zprávičky z Tučína 17/2008

