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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou letní vydání Tučapského zpravodaje
a zároveň poslední v tomto volebním období.
Se zastupiteli jsme se snažili dělat pro naši obec maximum
a troufnu si říci, že se nám za ty čtyři roky podařila zrealizovat
spousta dobrých věcí a naše obec je zase o trochu lepším
místem pro žití.
O všech realizovaných a plánovaných akcích, nákladech na
jejich realizaci jsme vás průběžně informovali a ve zpravodaji je
dále uvedeno jejich krátké shrnutí. Některé projekty se zatím
bohužel nepodařilo zahájit, proto zůstávají k dokončení v dalších
letech.
Jménem celého zastupitelstva obce Vám občanům děkujeme
za podporu, trpělivost, pochopení, ale i za připomínky a
konstruktivní kritiku.
Přeji vám všem krásné léto, užívejte si dovolené a prázdnin
plnými doušky.

Ing. Lukáš Marišler
starosta obce
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Tučapy
schválilo:


stočné pro rok 2022.



obecně závaznou vyhlášku obce Tučapy č. 02/2021, o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.



poskytnutí indivudálních
spolkům a organizacím.



podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro
místní
rozvoj - Podpora
rozvoje
regionů
2022,
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu - Podpora obnovy sportovní
infrastruktury na akci s názvem Tučapy – rekonstrukce
školního hřiště.



podání žádosti o dotaci do programu Podpora
adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022,
dotační titul Koncepční dokumenty k opatřením ke
zmírnění dopadu klimatických změn.
podání žádosti o dotaci do programu Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2022 na výstavbu garáže pro hasičskou cisternu.
podání žádosti o Individuální dotaci na výstavbu garáže
pro hasičskou cisternu.
převod darovaných pozemků parc. č. 250/7, 250/6,
250/5, 250/4 a 184/25 zpět na obec Tučapy.
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
60.000,- Kč z dotačního programu Jihomoravského
kraje - Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu
v roce 2022.
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
500.000,- Kč z dotačního programu Jihomoravského
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dotací

a

finančních

darů



kraje - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje pro rok 2022.
podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj - Dotace pro nestátní neziskové organizace 2022
na projekt s názvem „Studie proveditelnosti zádrže vody
v krajině pro katastr obce Tučapy“.



podání žádosti o dotaci ve výzvě Ministerstva
zemědělství ČR - Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích na projekt s názvem
„Oprava a odbahnění MVN na Habrůvce“.



poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč z rozpočtu obce
Tučapy, na podporu provozu Linky bezpečí, z.s.



poskytnutí daru z rozpočtu obce Tučapy
15.000,- Kč pro Charitu Vyškov.



pacht pozemku parc. č. 2101/3 Zemědělskému družstvu
Rousínov.



realizaci liniového odvodňovacího žlabu v ulici ke škole.



realizaci kamerového systému na budově školy a na
budově obchodu.



přepracování projektové dokumentace na garáž pro
hasičskou cisternu s umístěním do dvora za obchod.



zpracování architektonické studie na stavbu školních
dílen a zázemí pro ZŠ.



celoroční hospodaření obce, zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a závěrečný
účet obce za rok 2021.



účetní závěrku obce za rok 2021.



pro volební období
zastupitelstvo.

2022
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–

2026

ve

výši

devítičlenné

neschválilo:


investiční akci s názvem „Tučapy – garáž pro CAS“ a
zahájení výběrového řízení na dodavatele, a to
v původním návrhu a z důvodů uvedených níže.



navrhovaný systém spolufinancování sociálních služeb
ze strany ORP Vyškov a rozhodlo, že spolufinancování
sociálních služeb bude realizovat individuálně, na
základě výběru organizací, poskytujících služby
obyvatelům v obci Tučapy, kterým finanční podporu
poskytne na základě vlastního rozhodnutí.

Jedná se pouze o výčet usnesení. Všechna usnesení
zastupitelstva obce Tučapy jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách
obce
v
sekci
OBECNÍ ÚŘAD / Usnesení
zastupitelstva.

Ing. Lukáš Marišler
starosta obce
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Informace z obecního úřadu
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Neslyšeli jste hlášení rozhlasu?
Chcete být informováni o hlášení rozhlasu i když jste
např. u lékaře anebo v zaměstnání?
Využijte naši novou aplikaci HLÁŠENÍ ROZHLASU, která je
zcela zdarma a díky níž vám neunikne žádná nová informace
z obecního úřadu. Zaregistrovat se můžete pomocí formuláře
příloženého k tomuto číslu zpravodaje, který vyplníte a vhodíte
do schránky na obecním úřadě nebo se sami zaregistrujete
k odběru hlášení postupem uvedeným v tomto formuláři.

PLATBY POPLATKŮ OBCI PŘES ÚČET
Žádáme občany, aby pro platby místních poplatků za odpady a
psy přednostně využívali bezhotovostní platbu, a poplatky zasílali
rovnou na účet obce 19825731/0100.
Do platby vždy uveďte, o jaký poplatek se jedná a jako variabilní
symbol zadejte číslo popisné vašeho domu.
Dále prosím všechny občany, kteří tak ještě neučinili, aby
z důvodu zasílání faktur elektronicky dodali na obecní úřad svoji
e-mailovou adresu.

ŽÁDOST O SNÍŽENÍ
ODPADNÍCH VOD

MNOŽSTVÍ

ODVEDENÝCH

Pokud budete uplatňovat snížení množství odvedených
odpadních vod – napouštění bazénů apod., tedy vodu zčásti
spotřebovanou bez vypouštění do splaškové kanalizace, je nutné
dodat na obecní úřad žádost o tento odpočet. Odpočet se
následně provede při vystavování faktur za stočné ve druhé
polovině roku 2022.
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Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě nebo ke
stažení
na
internetových
stránkách
obce
v
sekci
DOKUMENTY / FORMULÁŘE.
Tato informace se týká pouze nemovitostí s odběrem vody
z vodovodu, kterým je stočné fakturováno na základě odečtu
vodoměru.

CERTIFIKÁT VZDĚLANÁ OBEC
Naší obci Tučapy byl Svazem měst a obcí ČR udělen Certifikát
pro vzdělanou obec. Více než 50 % zastupitelů absolvovalo
kompletní vzdělávání pro zastupitele v rozsahu 40 hodin.
Certifikát převzal starosta obce dne 16.6.2022 v Praze v paláci
Žofín.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Volby do zastupitelstev měst a obcí se uskuteční v termínu
23.9. – 24.9.2022.
Kandidovat v komunálních volbách mohou strany a hnutí, jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátů. Kandidovat může každý občan, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v
dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Kandidovat mohou i
občané jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným
pobytem v dané obci. Volit může každý občan, který v době
konání voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné přijít s
platným občanským průkazem nebo pasem. V komunálních
volbách nejsou vydávány voličské průkazy. Volič může volit
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Může tak na hlasovacím lístku označit jednotlivé
kandidáty. Může rovněž označit jednu volební stranu. Možná je i
kombinace označení jednotlivých kandidátů a strany. Hlas tak
dostávají zaškrtnutí kandidáti a rovněž kandidáti vybrané strany
tak, aby jejich součet odpovídal celkovému počtu volených
zastupitelů. V obci Tučapy je volební místnost v budově
Obecního úřadu Tučapy. V obci Tučapy budeme volit
devítičlenné obecní zastupitelstvo. Volby budou probíhat: - v
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pátek 23.9.2022 od 14:00 do 22:00 hodin - v sobotu 24.9.2022
od 8:00 do 14:00 hodin.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dne 7.5.2022 proběhlo slavnostní otevření nového dětského
hřiště u základní školy. V rámci akce byla všem přítomným
účastníkům otevřena i budova a zahrada ZŠ a MŠ Tučapy, aby
se mohli seznámit s hotovými projekty Přístavba MŠ Tučapy,
Nástavba ZŠ Tučapy a Přírodní zahrada při MŠ Tučapy.
Dětské hřiště je dětmi hojně využíváno a jeho vybudování stálo
nemalé úsilí a finanční prostředky. O to více zamrzí skutečnost,
že se již vyskytl pokus o přeřezání lan na jedné z houpaček.
Věříme, že plánovaná instalace kamerového systému přispěje k
omezení a objasňování těchto případů vandalismu.
Závěrem prosíme, aby se všichni návštěvníci při vstupu na hřiště
seznámili s novým návštěvním a provozním řádem.

NAVÝŠENÍ ČETNOSTI
BIOODPAD

SVOZU

KONTEJNERŮ

NA

Jelikož v sezóně dochází k přeplnění hnědých kontejnerů na
bioodpad, navýšili jsme v letošním roce počet svozů na 33x za
rok a kontejnery budou v období červen – říjen vyváženy 1x za
týden, prosinec – únor 1x za měsíc a březen – květen + listopad
1x za 2 týdny. Věříme, že toto opatření povede ke zlepšení
aktuální situace.
Žádáme občany, aby si hnědé kontejnery neodváželi domů a
nenechávali si je tam až do doby vývozu. Kontejnery mají
být umístěny na veřejně přístupném místě a sloužit všem.

VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ GARÁŽE PRO HASIČSKOU
CISTERNU
Vzhledem k tomu, že kolují různé informace o garáži pro
hasičskou cisternu, o jejím neschválení zastupitelstvem, nezájmu
zastupitelstva o zásahovou jednotku, o převodu pozemků z SDH
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Tučapy na obec Tučapy atd., dovolím si uvést tyto informace na
pravou míru a dodat potřebná fakta. Osobně nesouhlasím s tím,
aby zpravodaj sloužil k výměně názorů mezi osobami nebo
organizacemi, nicméně příspěvek SDH, který je uveden níže je
koncipován tak, že jsem nucen na něj reagovat.
Vše začalo v roce 2012, kdy SDH Tučapy požádalo obec Tučapy
o bezúplatný převod pozemků u velkého hřiště pro výstavbu
zateplené haly pro potřeby SDH a zásahové jednotky. Aby mohlo
být na stavbu žádáno o dotaci prostřednictvím SDH, bylo nutné,
aby byly pozemky v jejím vlastnictví. Zastupitelstvo obce tuto
žádost projednalo na svém zasedání dne 19.12.2012, kde bylo
starostou obce sděleno, k čemu bude hala sloužit a že z areálu
družstva, kde byla tehdejší cisterna parkována je vedení
družstva vyhání. Zastupitelstvo na základě těchto faktů schválilo
bezúplatný převod pozemků na SDH Tučapy a byla uzavřena
darovací smlouva, ve které je konstatováno, že pokud nedojde k
realizaci záměru do 10let, budou pozemky převedeny zpět na
obec Tučapy.
Na zasedání zastupitelstva dne 28.2.2018 byl schválen nákup
zánovní cisterny CAS 25 Karosa K101, která nahradila
dosluhující cisternu CAS 25 Š706.
Cisterna byla opět parkována v areálu družstva. Na zasedání
zastupitelstva obce dne 26.9.2018 bylo opět uvedeno, že vedení
družstva s parkováním cisterny v areálu ne zcela souhlasí a bylo
tedy schváleno vypracování projektové dokumentace na garáž
pro cisternu. Výběr projektanta, zadání projektové dokumentace
včetně technických požadavků a objednávky řešil tehdejší
starosta obce. Jelikož se mi nepodařilo dohledat objednávku
nebo smlouvu s tímto projektantem, kde by byl uveden termín
dodávky, nebylo možné projektanta efektivně tlačit k dokončení.
V září 2019 byla dokončena projektová dokumentace na první
variantu umístění garáže. Zpevněná plocha vjezdu do garáže
však zasahovala na soukromý pozemek, který se nepodařilo
majetkoprávně vypořádat. Bylo tedy zadáno přepracování
projektové dokumentace tak, aby tento pozemek nebyl stavbou
dotčen. V září roku 2021 bylo vydáno stavební povolení na tuto
stavbu a v březnu 2022 byl dodán rozpočet. Tolik k tomu, proč
vypracování projektové dokumentace a získání stavebního
povolení trvalo tak dlouho.
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Vzhledem k tomu, že rozpočtové náklady na tuto garáž byly
vyčísleny na cca 1,26 mil. Kč včetně DPH rozhodli jsme se zkusit
zažádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, což bylo
schváleno na 24. zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2022.
Zde bylo také zastupitelstvu obce ze strany jednatele
SDH Tučapy a zároveň člena zastupitelstva sděleno, že původní
varianta z roku 2018, že by obec uhradila materiál a členové
SDH by garáž postavili svépomocí, již není možná a to z důvodu
nedostatku pracovních sil a časových možností, což bylo ze
strany zastupitelů pochopeno. Bylo dohodnuto, že by mohli být
svépomocí provedeny některé dílčí části.
Z důvodu, že žádost o dotaci podávala obec Tučapy, bylo nutné,
aby pozemky, na kterých se stavba umisťuje, byly ve vlastnictví
obce. Proto jsme s SDH Tučapy uzavřeli smlouvu o bezúplatném
převodu pozemků, které byly do roku 2012 ve vlastnictví obce,
zpět na obec.
S žádostí jsme byli úspěšní a byla nám schválena dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500.000,- Kč. Přijetí této
dotace schálilo zastupitelstvo na svém 25. zasedání dne
25.05.2022. Po schválení přijetí dotace přistoupilo zastupitelstvo
obce k projednání investiční akce s názvem „Tučapy – garáž pro
CAS“ a zahájení výběrového řízení na dodavatele.
Během diskuze však vyplynulo, že garáž by se budovala na
pozemku, který je dle územního plánu obce Tučapy určen pro
parkování osobních automobilů nebo pro garáže na osobní
automobily. Tedy pokud bychom vybudovali na tomto místě
garáž pro nákladní automobil, tak by stavba nebyla ve shodě s
územním plánem. Tato skutečnost vedla některé zastupitele ke
zdrženlivosti, a to z důvodu, že obec na jednu stranu požaduje
po stavitelích dodržování územního plánu, ale na druhou stranu
by si podmínky územního plánu nastavovala dle toho, jak se jí to
hodí, což by následně mohlo vést k případným sporům. Také se
vyvarujeme tomu, aby po výstavbě některá z kontrolních institucí
požadovala vrácení dotace a úhradu sankcí. Výsledkem
hlasování bylo, že 4 zastupitelé souhlasili, a 4 se zdrželi
hlasování, tedy usnesení nebylo z výše uvedených důvodů
schváleno. Jednatel SDH Tučapy a zároveň člen zastupitelstva
pan Brandýs se po projednání tohoto bodu rozloučil a jednání
zastupitelstva opustil.
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Hledali jsme náhradní řešení pro umístění garáže a po
konzultacích s projektantem, odborem územního plánování a
stavebním úřadem, jsme zvolili její umístění do dvora za
obchodem, což bylo schváleno na 26. zasedání zastupitelstva
obce dne 22.6.2022.
V současné době tedy probíhá přepracování projektové
dokumentace na nové umístění garáže. Stavba bude v souladu s
územním plánem a budeme moci také využít přidělenou dotaci.
Pokud si pan Brandýs, jednatel SDH Tučapy, který je zároveň
členem zastupitelstva obce v příspěvku SDH do tohoto
zpravodaje stěžuje na neinformovanost ze strany obce nebo
starosty, mohu k tomu uvést pouze to, že za volební období
2018 - 2022 se doposud konalo celkem 26 zasedání
zastupitelstva obce kde bylo možné vznášet dotazy a cokoliv
projednávat. Tento zastupitel se účastnil pouze tří zasedání
zastupitelstva, a to prvního, které bylo ustavující, a dále 24. a
25., na kterých se projednávala garáž pro hasičskou cisternu.

Ing. Lukáš Marišler
starosta obce

HOTOVÉ PROJEKTY V NAŠÍ OBCI 2018 – 2022:
OBNOVA VÝSTRAŽNÉ SIRÉNY (2019)
REVITALIZACE OBECNÍ KNIHOVNY (2019)
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY (2019/2020)
VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY MŠ NÁBYTKEM (2020)
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (2020)
NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2020/2021)
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE TUČAPY (2021)
CHODNÍK U SILNICE II/430 (2021)
[11]

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ TUČAPY (2021)
VYBAVENÍ TŘÍD ZŠ A MŠ TUČAPY (2021)
POŘÍZENÍ VYBAVENÍ DO ODBORNÝCH UČEBEN (2021)
VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÉM
HŘIŠTI (2022)
Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkové výdaje:

1 870 545,15 Kč

Celkové uznatelné výdaje:

1 609 516,59 Kč

Dotace:

1 253 733,00 Kč

PROJEKTY, KTERÉ PŘIPRAVUJEME:
CHODNÍK U SILNICE II/430 (kolem státní směrem na
Komořany)
Je zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební
povolení. Společně s obcí Komořany jsme žádali o dotaci ze
SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Nyní čekáme, zda
nám bude dotace přidělena.
GARÁŽ PRO HASIČSKOU CISTERNU
KAMEROVÝ SYSTÉM NA BUDOVU ŠKOLY A BUDOVU
OBCHODU
ODVODŇOVACÍ ŽLAB V ULICI KE ŠKOLE

Ing. Lukáš Marišler
starosta obce
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V DOMÁCNOSTI

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Jak snížit množství
vyprodukovaných odpadů? Předcházet jejich vzniku!
Několik tipů, jak v každodenním životě minimalizovat množství
odpadů:
Mysli před tím, než nakoupíš!
Nakupuj strategicky a jen to, co skutečně potřebuješ
Opakování je matka recyklace - dávej
přednost
recyklovatelným výrobkům, tedy těm, které jsou určené ke
zpětnému či opakovatelnému použití a recyklaci.
3 v 1 je lepší než 1 ve 3 - upřednostňuj koupi výrobků (zvláště
potravin, nápojů) ve společném větším balení.
Tašku za korunu? - obecně platí nebalit tam, kde to není nutné,
a tam, kde to nutné je, použít opakovaně použitelné obaly
(např. textilní nákupní tašky).
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Kelímek od kávy ti k srdci nepřiroste, hrneček ano - zvol
dlouhotrvající kvalitu u všech výrobků, pokud to je možné.
Tj. výrobky s dlouhou dobou životnosti.
Mysli před tím, než odhodíš!
Měnit šatník můžeš chytře - staré oblečení lze předat místní
charitě nebo second handu či odložit do speciálních kontejnerů
(speciální kontejnery určené ke sběru starého oblečení).
Popelnice není laboratoř - zbytky barev a jiné nebezpečné
odpady předej do sběrných dvorů.
Slupka od banánu. Kam s ní? - Zbytky jídel rostlinného původu
můžeš využít pro tvorbu domácího kompostu nebo je odložit do
speciálních hnědých sběrných nádob určených přímo ke sběru
bioodpadu.
Vytřiď každý kousek - Důsledně recykluj bílé a barevné sklo,
starý papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly
(např. konzervy od potravin) a hliníkové plechovky do
příslušných kontejnerů či využij sběrných dvorů.
Třídit u kontejneru je pozdě - Odpady v domácnosti třiď hned,
jak vzniknou, do zvláštních košů nebo tašek.
Co vše můžeme třídit:
Využitelné složky odpadu tj. papír, plast, sklo (bílé i barevné),
nápojové kartony a kovové obaly můžete odkládat do barevných
kontejnerů na sběrných hnízdech. Tyto složky odpadů je možné
odevzdávat i na sběrných dvorech.

POPELNICE NA BIOODPAD
Biologicky rozložitelné odpady (zkráceně bioodpady) jsou takové
odpady, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku.
Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny
a odpad z údržby zeleně.
Sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad jsou
konstruovány tak, aby v nich bioodpad vydržel na přímém slunci
i 14 dnů, aniž by docházelo k zahnívání a ke vzniku zápachu.
Intenzivním provětráváním je totiž do vytříděného bioodpadu
v nádobě přiváděn kyslík, podporující aktivitu mikroorganizmů.
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Intenzivním provětráváním vložený bioodpad vysychá a během
14 dnů ztratí přibližně 13 % své hmotnosti.
Jak třídit bioodpad
Bioodpad se třídí do hnědých sběrných kontejnerů.
Co patří do kontejnerů:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré
pečivo, slupky a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina,
piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve,
spadané ovoce, listí) a jiné
Co nepatří do kontejnerů:
uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který
není biologicky rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata apod.

PAPÍR
Papír se třídí do MODRÝCH kontejnerů.
Co patří do kontejnerů:
noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, papírové
sáčky, letáky, knihy a sešity, kancelářský papír
Co nepatří do kontejnerů:
mokrý, mastný a jinak znečištěný papír, voskový a uhlový papír
(kopírák), obaly od vajíček a roličky od toaletního papíru, použité
plenky, hygienické potřeby
Co se s ním děje dál
Papírový odpad se sveze na dotřiďovací linku ve Vyškově, kde
se ručně roztřídí podle jednotlivých druhů papíru a odstraní se
znečištěný papír, který by působil problémy při následné
recyklaci. Jednotlivé druhy papírů se slisují do balíků a odváží se
do papíren, kde se papír namočí a v rozvlákňovači rozdělí na
vlákna, která se čistí od nečistot (fólií, provázků, sponek, plniv
a barev). Poté se doplní o příměsi (klížidla, barviva, plniva)
a zpracuje na papírenském stroji na nové papírové výrobky.
Papír je možno recyklovat 5 až 6 krát, než se poškodí kvalita
a délka vláken. Například u obalů na vajíčka nebo roliček
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toaletního papíru jsou papírová vlákna již tak zkrácená, že je
nelze dále recyklovat.
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, sešity, knihy,
novinový papír

PLAST
Plast se třídí do ŽLUTÝCH kontejnerů.
Co patří do kontejnerů:
PET lahve i s víčky, sáčky, folie, plastové kelímky, polystyren,
plastové obaly a výrobky, hliníkové plechovky od piva a nápojů,
kovové obaly (obaly od potravin např. konzervy)
Co nepatří do kontejnerů:
linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od
nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly
Co se s ním děje dál
Plasty se svezou na dotřiďovací linku ve Vyškově, kde se ručně
vytřídí jednotlivé druhy plastů. Poté se roztříděné plasty lisují do
balíků a odvážejí ke zpracování na recyklační linky, kde se
zpracovávají. Každý druh plastu se zpracovává trochu jinou
technologií. Souhrnně jde ale o procesy vyčištění od nečistot,
mletí a drcení, mísení a posléze tavení a výrobu plastových
granulí. Ty se pak spolu míchají a znovu taví a z roztaveného
materiálu se pomocí vzduchu vytlačují, vyfukují anebo vstřikují
výrobky do požadovaného tvaru. Plasty se dají recyklovat
i chemicky. Pomocí pyrolýzy se odpad rozloží na jednoduché
látky (kapalné a plynné uhlovodíky). Další využití plasty
nacházejí při výrobě tuhého alternativního paliva, které se
nejčastěji spaluje v cementárnách.
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí
Z PET lahví se vyrábí vlákna pro textilní průmysl (výplně
přikrývek, spacáků, bund). Z fólií a sáčků se opět vyrábí sáčky,
fólie a pytle. Ze směsi plastů se pak vyrábí různé výrobky, jako
odpadkové koše, plotové desky, zatravňovací dlaždice, zahradní
nábytek apod.
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SKLO
Sklo se třídí do ZELENÝCH kontejnerů.
Co patří do kontejnerů:
nevratné lahve od nápojů, sklenice a skleněné nádoby, tabulové
sklo, střepy
Co nepatří do kontejnerů:
keramika, zrcadla, porcelán, autoskla, drátěná skla, víčka od
lahví
Co se s ním děje dál
Při recyklaci skla se musí dbát na správné rozdělení bílého
a barevného skla, aby se bílé sklo neznehodnotilo pro další
použití. Proto se skleněné odpady pečlivě třídí a odstraňují se
z nich příměsi jako kovy, keramika a další. Poté se střepy rozdrtí
na recyklační lince na jemný prášek, který se přidává do směsi
na výrobu skla (sklářského kmene).
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
skleněné obaly a výrobky

OBALY OD NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Obaly od nápojových kartonů se třídí do ŽLUTÝCH kontejnerů.
Co patří do kontejnerů:
krabice od džusů, mléka, vína, a další nápojové kartony
Co nepatří do kontejnerů:
všechno ostatní
Co se s ním děje dál
Nápojové kartony se společně s plasty dovezou na dotřiďovací
linku ve Vyškově, kde jsou vytříděny a pak slisovány do balíků
a převezeny na další zpracování. Existují dva způsoby, jak
nápojové kartony zpracovávat, a to buď v papírnách, kde se
oddělí jednotlivé materiálové vrstvy nápojového kartonu a poté
se dále zpracovávají jen papírová vlákna. Zbylý hliník
a polyetylen se spaluje v kotlích pro ohřev vody nebo výrobu
páry. Druhým způsobem je zpracování na specializované lince,
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na které se nápojové kartony rozdrtí a teplem a tlakem lisují do
desek, které se používají jako stavební materiály (panely, desky,
izolace).
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí:
celulózová vlákna pro výrobu papíru, stavební materiály

KOVOVÉ OBALY
Informace, podle kterých byste se měli při třídění kovových obalů
řídit, naleznete přímo na sběrných nádobách. Na kontejnerech
jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří
a co ne.
Kovové obaly se třídí do ŽLUTÝCH kontejnerů.
Co patří do kontejnerů:
kovové obaly od potravin (např. plechovky, konzervy, železo
apod.), hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené, hliníkové
nádobí a další
Co nepatří do kontejnerů:
kovové obaly od nebezpečných látek, fólie z hliníku spojené
s dalším jiným materiálem (obaly od instantních polévek apod.)
Co se s ním děje dál
Kovový odpad se zpracovává v hutích, kde se přidává
k surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě (okolo 1 800 °C)
roztaví. Poté se roztavený kov lije do forem, čímž se vytvoří
požadovaný tvar a připravuje pro další použití.
Co se z recyklovaných materiálů vyrábí
Odlitky, slitiny kovů, původní výrobky, dráty apod.
OLEJ
Použité jedlé tuky z domácností se třídí do ZELENÝCH popelnic.
Co patří do kontejnerů:
použité jedlé tuky a oleje z domácností.
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Co nepatří do kontejnerů:
minerální a technické oleje - jako je například použitý olej
z automobilů apod.
Jak olej odevzdávat
Použitý olej nejprve doma slijte do pevné, uzavíratelné
nádoby - např. PET láhve - a teprve potom ji odneste do sběrné
popelnice.
Neodevzávejte,
prosím,
použité
tuky
např. v plastových krabičkách s víčkem – při následném svozu
a manipulaci s popelnicí dochází k vylití a znečištění nádoby.

ZÁVĚREM ŽÁDÁME VŠECHNY DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY, ABY
ODPADY POCHÁZEJÍCÍ Z JEJICH ČINNOSTI LIKVIDOVALI
VE SBĚRNÝCH DVORECH A NE V KONTEJNERECH NA
SEPAROVANÝ ODPAD. TYPICKY SE JEDNÁ O KARTONOVÉ
A PLASTOVÉ OBALY, KTERÉ ZBYTEČNĚ SNIŽUJÍ
KAPACITU NÁDOB PRO OBČANY. DĚKUJEME.
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Děje se u spolků
Všechny níže uvedené příspěvky jsou zveřejněny
v původním obsahu a nejsou nijak redakčně upravovány ani
kráceny.
JUNIOR TUČAPY
Sportovní hry
 „Sportovní hry“ – možnost sportovního vyžití (mimo
prázdniny)
- pravidelně každý pátek na hřišti za školou (jaro/léto),
v období podzim/zima
obchodem

se

využívá

tělocvična

za

od 17:00 – 19:00 hod. (tělocvična 17:30 – 20:00 hod.)

Realizované akce (2022)

 1. pol. 2022 → tělocvična

Můžeme konstatovat, že nás těší zájem dětí z Tučap se
hýbat, i když ve stísněných podmínkách, ale děti se při
překonávání opičí dráhy, vybíjené, florbalu a dalších hrách rády
vyřádí.
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Foto 1: Na startu před opičí dráhou 

 1. 6. 2022 (MDD) → Sportovní dětský den –
„Olympiáda“
Dne 1. 6. 2022 jsme ve spolupráci ze ZŠ a MŠ Tučapy
uspořádali sportovní dětský den. Florbalový turnaj doplnily další
disciplíny, hod na koš, skok snožmo, hod medicinbalem, slalom
na koloběžce, skákání přes švihadlo a přetahování lanem.
Soutěží se zúčastnily i děti z mateřské školky. Všechny děti
projevily velkou snahu dosáhnout co nejlepší výsledky a byly
odměněny za své sportovní výkony cenami.
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Foto 2: Jedna z disciplín – přetahování lanem

Foto 3: Koloběžka - slalom
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Foto 4: Florbalový turnaj

Foto 5: Předávání cen vítězům
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Foto 6: Závěrečné skupinové foto po předání cen (ZŠ)
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Rekonstrukce stavební buňky na dětském hřišti

I v letošním roce jsme pokračovali v rekonstrukci stavební buňky
umístěné na dětském hřišti, která slouží jako sklad pro sdružení
JUNIOR Tučapy. Podařilo se nám dovybavit interiér buňky
dalšími regály a zprovoznit výdejní okénko, které slouží k
občerstvení při pořádání sportovních akcí. Poděkování patří
p. Lukášovi Marišlerovi, který zajistil připojení buňky k elektrické
síti.

Poděkování
Na závěr příspěvku bych chtěl jménem vedení spolku JUNIOR
Tučapy poděkovat všem členům i nečlenům, kteří jakýmkoliv
způsobem podpořili realizaci akcí pořádaných naší organizací.
Konkrétně pak paní Evě Provazníkové, Monice Menšíkové,
Adéle Vrchotové, Elišce Brhelové a Milanu Rumplíkovi, kteří si
našli volný čas a přímo pomohli realizovat výše uvedené akce.
Závěrem přeji všem pevné zdraví a hlavně hodně optimismu do
dnů budoucích .

Dne 12.6.2022
Dušan Lažek
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SDH TUČAPY
Začátkem roku se uskutečnila valná hromada sboru, na které byli
členové seznámeni s hospodařením sboru, činnosti za uplynulý
rok a byl schválen plán činnosti pro rok nový.
Mladí hasiči mladší a starší se od počátku roku scházeli
v místnosti za obchodem, a to v rámci možností jak nám to
dovolovaly opatření proti covidu, procvičovali se ve spojování
hadic, vázání uzlů, zdravovědě, topografii, ve znalostech požární
ochrany a pro rozptýlení si zahráli míčové hry. Jak to počasí
dovolilo pokračovalo se v tréninkových dnech na hřišti.
S jarem přišlo rozvolnění a tak se mladým hasičům,
konečně po dvou letech rozjely soutěže a mohli jsme tak se
pustit do závodění. V letošním roce se nám podařilo sestavit
družstva v kategorii mladších i starších žáků. Zúčastnili jsme se
všech závodů uspořádaných v rámci Vyškovského Soptíka a hry
Plamen. Soutěžili jsme v disciplínách, jako jsou požární útok,
štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m a 60m překážek.
Ve velké konkurenci se naše děti neztratily a pravidelně se
umisťovaly na předních místech. Mladším žákům se nejvíce
dařilo v disciplíně požární útok a v Lulči a Pustiměři získali 3.
místo. Starší žáci zabodovali hlavně ve štafetě požárních dvojic.
Tu v Moravských Málkovicích vyhráli a v Pustiměři byli druzí.
Družstva mužů se pravidelně schází každou středu na
hřišti pro přípravu na soutěže VC okresu Vyškov, V současné
době máme za sebou dvě soutěže a to v Radslavicích, na které
došlo k poruše stroje a na soutěži v Šaraticích jsme soutěžili ze
zásahovou mašinou.. Další soutěže které nás čekají v měsíci
červnu jsou v Hostěrádkách Rešově a v Hlubočanech, do té
doby se musí opravit soutěžní stroj.
Zásahová jednotka obce:
Přes zimní období se prováděla údržba techniky, voda
z cisterny byla vypuštěna, čerpadlo odvodněno a baterie byly
uskladněny v hasičce a to z důvodu odstavení areálu střediska
od energie. Cisterna byla odhlášena z výjezdu.
V měsíci březnu do areálu družstva vnikla čtveřice
nezletilých vandalů, která rozbila okna na hale ve které parkuje
cisterna. Vnikly i do garáže cisterny, na které rozbily hlavní
světlomety a zničili osvětlovací reflektory na stojanech a utrhly
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plech na střeše cisterny. Na závěr zapalovačem do
polystyrenového zateplení vytavily nápis
„ZMR…I“. Tento projev vypovídá o tom, jak se u nich doma
mluví o tučapských hasičích.
V měsíci dubnu proběhla odborná příprava strojníku
cisteren, které se zúčastnili dva členové a to v teoretické části tak
v praktické jízdami ve vojenském prostoru a výcviku na rybníku
Kačenec.
Nepříjemnou zprávou je neschválení záměru výstavby
garáže. K tomu bych uvedl, že projekční práce trvaly 3 roky což
chápu z důvodu zaneprázdněnosti projektantů. V tomto období
informoval pan starosta, zda souhlasíme s natočením garáže pro
snadnější nájezd. V září loňského roku bylo vydané rozhodnutí
na stavbu. Od vydání rozhodnutí do konce roku s námi nikdo
z vedení obce nekomunikoval plány neukázal, nebylo ani jedno
jednání. V měsíci únoru mne informoval pan starosta o možnosti
dotace. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci a
sbor daroval pozemky obci pro stavbu této garáže. Ani v dalších
měsících nebylo žádné jednání nad plány garáže. Z dotačního
portálu JMK jsem zjistil, že byla schválena dotace a dotazoval
jsem se pana starosty, zda by se neměla svolat jednání nad
plány, které jsme doposud neviděli, mailem mi bylo odpovězeno:
„ano, tuto informaci mám také, 28.4. schvalovalo dotace
zastupitelstvo JMK. Jakmile budu mít oficiální sdělení, že žádost
byla schválena, svolám schůzku. Teď nás čeká slavnostní
otevření hřiště a Tučapská 10, takže zřejmě potom. V příloze
zasílám projekt a výkaz výměr. Zkuste prosím vymyslet, které
části stavby by bylo možné udělat svépomocí, např. v rámci
brigády SDH“, tak že opět odsunutí jednání.
Bez jednání nad plány následně proběhlo jednání ZO,
kde sice bylo schváleno přijetí dotace ale vzápětí nebyl
odsouhlasený záměr realizaci z důvodu, že tam bude parkovat
cisterna, což podle UP nelze.
Co k tomu dodat, z přístupu vedení obce je zřejmé, že
má jiné priority než je podpora zásahové jednotky, aneb jak se
říká, kdo chce hledá způsoby a kdo nechce hledá důvody proč
neřešit situaci. Teď už rozumím výrokům podporovatelů
současného vedení obce před volbami v roce 2018, že jak
skončí starosta tak budou mít hasiči problém. Bylo mi kladeno,
že jsem nedělal nic pro obec vše jen pro hasiče, k tomu uvedu,
že teprve po 27 letech byla opravena hasička, přednost měli jiné
akce, i přesto naše činnost byla komentována s úsměšky.
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Doporučuji zastupitelům, aby se projeli po obcích okresu
Vyškov ale i jinde po obcích a podívali se, jaké mají hasiči
zázemí a kde si práce hasičů váží ne jako v naší obci.
Protože se blíží dovolená přeji všem, kdo podporují
hasiče její klidné prožití.

Za SDH a zásahovou jednotku
Miloslav Brandýs
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APOLLO TUČAPY
Po nucené dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru
Apollo hlásí návrat na scénu.
Pevně doufáme, že naše početnou základnu příznivců potěšíme
nově nastudovanou pohádkou O princezně, která ráčkovala.
Zkoušet začínáme tradičně v září a následně potom v listopadu
se opět objevíme na prknech, které pro nás znamenají svět
.
V letošním roce naše řady trochu prořídly, ať již díky zdravotním
problémům, očekáváním radostné události anebo pracovnímu
vytížení, a tak bychom touto cestou chtěli zejména velmi
poděkovat našemu panu starostovi L.Marišlerovi za všechny
roky, které to s námi vydržel (zajisté ho všichni chlapi litovali) a
krásně nám zvučil. Díky Luke!!
Také naše dvě nejmladší herečky se na několik let musí stáhnou
do ústraní a to kvůli krásným mateřským povinnostem. Veronika
Marišlerová bude pokračovat v náročné péči o dvojčátka,a další
novopečenou maminkou bude Tereza Vonderková,která se v
brzké době se stane podruhé maminkou. Také ona si dopřeje
krátkou pauzu, ale jakmile jí to mateřské povinnosti dovolí ihned
se k nám na prkna vrátí.
Držíme palce oběma našim mladým herečkám a již nyní se na
těšíme na jejich návrat.
Také děkujeme všem dosavadním členkám Apolla, které svojí
nemalou měrou pomohli k dosažení našich cílů a společně jsme
se stali úspěšným divadelním souborem a přejeme všem hodně
štěstí ve vašich osobních životech.
A i když v malém počtu, tak i přesto pevně věříme, že svoje
příznivce nezklameme a naši pomyslnou laťku udržíme nahoře.
Apollo Vám přeje krásné léto a již nyní se na Vás všechny
těšíme na našich podzimních představeních.

Za Apollo Tučapy P.Paulíková
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Děje se ve škole a školce

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Letošní školní rok přinesl spoustu novinek a byl vlastně úplně
jiný, než ty předešlé. Velkou radost máme z toho, že díky
přístavbě vznikly dvě plnohodnotné, nově vybavené třídy, což
zvýšilo i celkovou kapacitu MŠ. Třídu Veverek navštěvují ty
nejmladší děti, které si postupně zdárně zvykly na režim a chod
školky, ale i odloučení od rodičů. Děti starší a předškoláci chodí
do třídy Soviček, a s velkým pracovním nasazením se pilně
pouštějí do plnění nejrůznějších úkolů, které předchází
úspěšnému vstupu do 1. třídy.
Začátek školního roku se stále nesl ve znamení pandemie, což
ovlivnilo i různé kulturní a společenské akce pořádané naší
školou. Jsme proto rádi, že se nám podařilo zrealizovat např.
podzimní dílničky s uspáváním broučků. V rámci provozu školky
jsme si zařádili a zasoutěžili ve Strašidelné školce a pochutnali si
na dobrotách, které nám přinesl Mikuláš.
Uvolnění opatření ovlivnilo i naše aktivity po novém roce.
Uskutečnil se Karneval, během měsíce března jsme
zorganizovali Burzu knih a po dlouhé době k nám přijelo i
divadlo.
A vydali jsme se do světa! Objevovali jsme a bádali ve vědeckozábavním cetru VIDA!Brno a na celoškolním výletě jsme
navštívili Moravský Kras s propastí Macocha. Akcí proběhlo
mnoho a my jsme rádi, že se zase můžeme potkávat a těšit se
z nefalšovaného nadšení našich dětí.
Podařilo se dokončit zahradu v přírodním stylu a my hodně času
trávíme venku. Letos na jaře jsme se pustili do sázení a setí
různé zeleniny a bylinek na vyvýšených záhonech, a pak jsme si
během her na zahradě pochutnávali na ředkvičkách, kedlubnách
a salátě. Poctivě kompostujeme a tento zázračný proces
pozorujeme díky žížalímu divadlu.
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Nesmírně si vážíme jakékoliv podpory ať už ze strany vedení
obce, nebo rodičů. Jedná se třeba o pastelky, hračky, papíry,
výrobky na jarmark, semínka či přísady do naší zahrady, ale i
organizaci výukových programů nebo akcí pro děti.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné a pohodové léto a
těšíme se na viděnou v novém školním roce.

Kolektiv pedagogů MŠ

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

„ Vzhůru do nekonečna a ještě dál !“
Tímto heslem jsme odstartovali naše vesmírné putování školního
roku 2021/22.
Při zahájení školního roku jsme společně se zřizovatelem otevřeli
nově zrekonstruované podkrovní prostory naší školy. Plně a
moderně vybavené třídy začaly sloužit našim žákům při výuce
informatiky a nové mikroskopy jsme využili v rámci
přírodovědných předmětů.
Celý školní rok se nesl v duchu vesmírné tématiky. Kosmický let
děti zažily při Kosmické show v 3D projekci. Velice zdařilou akcí
byl Vesmírný karneval, na kterém nechyběli kosmonauti, rakety,
mimozemské bytosti, soutěže a odměny.
Celý rok byl protkán vzdělávacími, sportovními, výtvarnými a
enviromentálními činnostmi. V rámci projektových dní nás
navštívili odborníci z různých oborů (Polybus Lužánky, ukázka
dravců a sov, Malá technická universita, Vesmírná 3D projekce).
Nejvíce se dětem líbila školní akce Noc s Andersenem. Děti
opustily své domácí postýlky a strávily noc ve škole. Plnily různé
úkoly, soutěže, podnikly noční výlet do místní knihovny spojený
se stezkou odvahy a na dobrou noc přišla řada na čtené
pohádky.
I přes kovidová opatření a testování byl školní rok plný nových
zážitků a dobré nálady.
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Mgr. Martina Ševčíková, učitelka
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Oznámení
TRADA Tučapy z.s., za přispění obce Tučapy,
Vás srdečně zve na

TUČAPSKÉ HODY ,
které se konají v sobotu 3. září 2022
PROGRAM:
14.00 Požehnání Tučapským hodům u hostince Pod lípou
průvod obcí za doprovodu kapely Bivojanka
zaplétání máje,
Karičky,
beseda
20.00 Hodová zábava v pohostinství Pod lípou
Moravská beseda, Hanácká beseda, Karičky, Půlnoční
překvapení
K tanci i poslechu hraje Duo Yren.
Taneční zábava bude probíhat uvnitř pohostinství, před
pohostinstvím bude kompletně zastřešené posezení.
Prosíme, v případě chladného počasí, teplé oblečení s sebou
Srdečně zvou pořadatelé a krojovaní.

[36]

Srdečně Vás zveme na 6. ročník

TUČAPY FEST GULÁŠ
Kde: v Tučapech na hřišti u ZŠ
Kdy: 01.10.2022
Soutěž ve vaření jakýchkoli kotlíkových a kotlinových gulášů.
Každý tým musí mít 4 členy, vlastní kotlík nebo kotlinu,
minimálně 4 kg masa dle vlastního receptu a další potřebné
suroviny a náčiní.
Veškeré vaření, krájení a čištění probíhá na místě v časovém
intervalu max. 4 hodiny. Maso může být nakrájeno a
naloženo předem.
V poledne bude ukončeno vaření a proběhne servírování
odborné porotě.
Přihlášky týmů do 20.09.2022: tomkan@seznam.cz
Startovné na tým 300 Kč (vybraná částka poslouží k nákupu
cen).
Pitný režim ve stánku zajištěn.
Vlastní aplikace tekutých švestek a jiného ovoce povolena.
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Pro pobavení
Má-li se člověk stát
Jan Amos Komenský

člověkem,
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musí

se

(TAJENKA).
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