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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Tučapy v průběhu měsíců květen – červenec:
Schválilo
 Poskytnutí daru ve výši 1000,- Kč, z rozpočtu obce Tučapy, na
podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci
Dokončení revitalizace místní knihovny.
 Pověřit starostu obce zadáním provedení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku s názvem „Tučapy - přístavba MŠ“.
 návrh smlouvy o dílo a zadávací podmínky výběrového řízení
na veřejnou zakázku s názvem Tučapy – přístavba MŠ.
 Složení hodnotící komise pro výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Tučapy-přístavba MŠ“.
 Účast obce na dražbě pozemků.
 Dodavatele projektové a inženýrské činnosti na novostavbu
chodníku do Komořan podél silnice II/430.
 Dodavatele projektové a inženýrské činnosti na stavební
úpravy chodníků podél silnice III/37929.
 Dodavatele projektové a inženýrské činnosti na stavební
úpravy místní komunikace u základní školy.
 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností městské
policie Rousínov.
 Prodej části pozemku parc. č. 2126/1 v k.ú. Tučapy u
Vyškova.
 Rozhodnutí o vyloučení účastníka Navláčil stavební firma
s.r.o. z výběrového řízení na akci „Tučapy - přístavba MŠ“, a
to z důvodu, že účastník nepředložil všechny zadavetelem
požadované dokumenty.
 Rozhodnutí o výběru dodavatele VAŠSTAV, s.r.o. na akci
„Tučapy - přístavba MŠ“ a to z důvodu, že se jedná o
ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
[2]

Neschválilo
 Poskytnutí daru z rozpočtu obce Tučapy, Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
 Prodej části pozemku parc. č. 2124/1 v k.ú. Tučapy u
Vyškova.

Jedná se pouze o výčet, z mého pohledu zásadních usnesení.
Všechna usnesení zastupitelstva obce Tučapy jsou k nahlédnutí
na
internetových
stránkách
obce
v
sekci
OBECNÍ ÚŘAD / Usnesení zastupitelstva.
za OZ Ing. Lukáš Marišler
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Informace z Obecního úřadu
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přístavbu mateřské školy bude tvořit celá jedna nová třída
s kapacitou 25 dětí, která bude přistavěna ke stávající budově
školky.
Obci byla na konci května 2019 schválena dotace z Ministerstva
financí ve výši 90 %, což je při vysoutěžené ceně stavby
cca 11,9 mil. Kč pro obec velkou pomocí.
Ihned po obdržení této informace jsme začali jednat a veřejnou
zakázku na výběr zhotovitele se nám podařilo vypsat
již 17. června.
Lhůta pro podávání nabídek ze strany zhotovitelů končila
8. července. Následně proběhla kontrola nabídek, dne 12. 7.
zasedla hodnotící komise, která doporučila zastupitelstvu obce
rozhodnout o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
Zastupitelstvo obce dne 17. 7. schválilo rozhodnutí o výběru o
dodavatele VAŠSTAV, s.r.o.
Výběr zhotovitele byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 18. 7. A
od tohoto data běžela 15denní lhůta na odvolání ostatních
účastníků výběrového řízení.
Zahájení stavebních prací na této akci začne dne 12. 8. 2019.
Ve stávající budově budou v rámci realizace stavby prováděny
bourací práce a stavební úpravy v celé vstupní části, šatně,
záchodech a umývárnách, aby potom mohli sloužit oběma
budovám.
Dotace musí být vyčerpána do konce listopadu 2019 a finanční
prostředky jsou nepřevoditelné na další rok. Z procesních důvodů
a dodržení zákonných lhůt, viz výše, nebylo možné zahájit
stavební práce již začátkem prázdnin.
Bourací práce uvnitř budovy budou provedeny do konce měsíce
srpna. V září už budou prováděny takové práce, které budou mít
minimální vliv provoz školky. Místnosti, ve kterých budou práce
probíhat budou uzavřeny a dveře utěsněny.
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Vstup do školky bude hlavním vstupem do školy kam budou
přemístěny i šatní skříňky. Děti z MŠ budou využívat sociální
zařízení v ZŠ. Personál školky bude na tuto dobu posílen o
asistenta / ku.
Po dobu stavby prosím rodiče o velkou míru tolerance, budeme
se snažit, aby vliv na provoz školky byl co nejmenší.
Ing. Lukáš Marišler
ODBĚR NOVINEK E-MAILEM
Na obecním webu www.obectucapy.cz je nově přidána
možnost registrovat se pro dostávání hlášení rozhlasem,
informací z kalendáře akcí a dalších aktualit e-mailem. Kdo má o
tuto službu zájem, nechť provede svoji registraci na webu obce.
Registraci lze provést na úvodní straně webu a to pod odkazy na
levé straně, viz přiložený obrázek:
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Rádi bychom také upozornili na sekci fotogalerie (v horní menu),
kde budete nacházet fotografie z proběhlých akcí a aktivit v naší
obci.
Věříme, že Vám tyto změny pomohou k lepší informovanosti o
dění v obci.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Byly započaty práce na dokončení revitalizace místní knihovny.
V průběhu měsíce srpna se bude v knihovně pokládat nová
podlaha, proběhne výměna osvětlení a regálů na uložení knih.
A mysleli jsme také i na naše nejmenší, kterým v prostorách
knihovny vznikne hrací koutek. Věříme, že tento koutek bude
využíván maminkami s dětmi, kteří si budou moci přijít hrát za
každého počasí a využít soubory her a interaktivních knih, které
budou pro děti připravené. V revitalizovaných prostorách
knihovny by se dal provozovat i dětský klub maminek s dětmi pod
vedením nějakých podnikavých maminek.
Slavnostní otevření revitalizované knihovny je naplánováno
v průběhu měsíce září.
Pro všechny pamětníky, ale i ty později narozené, plánujeme při
tomto slavnostním otevření promítnout legendární film
FRANTINA, který byl natáčen p. Gretzem v 80. letech minulého
století v naší obci.
VÝSTRAŽNÁ SIRÉNA
Naše obec je od 7. 5. letošního roku vybavena novou výstražnou
sirénou, která je napojena na operační středisko Hasičského
záchranného sboru JMK, odkud je dálkově ovládána. Může se
tedy stát, že siréna bude houkat i signály, které nejsou varovnými
signály pro obyvatelstvo, ale jsou určené např. pro svolávání
jednotek dobrovolných hasičů.
Více
se
o
signálech
sirény
http://www.firebrno.cz/jak-zni-sirena

dozvíte

např.

zde:

PODOMNÍ PRODEJCI
V minulém měsíci se v naší obci opět pohybovali podomní
prodejci energií. Po občanech chtěli vidět faktury za energie s tím,
že provádějí statistiku a že informace o tomto průzkumu byla
uvedena na dokladu SIPO.
Nařízením Obce Tučapy 1/2013, tržní řád, jsou podomní prodej a
nabídka služeb na území obce zakázány.
[6]

Děkujeme všem všímavým občanům, kteří nám tento pohyb
podomních prodejců nahlásili - na základě jejich upozornění byli
tito prodejci vykázáni z obce.
Žádáme občany,
nabídek služeb
tel.: 722 905 909
instalace cedulí o
obce.

aby přítomnost podomních prodejců nebo
i nadále vždy neprodleně nahlásili na
nebo na OÚ. V nejbližší době proběhne
zákazu podomního prodeje při vjezdu do naší

Připojujeme zkrácenou verzi Desatera obrany před šmejdy
v energetice, plnou verzi naleznete na stránkách ERÚ
https://www.eru.cz/cs/ :
DESATERO OBRANY PŘED ŠMEJDY V ENERGETICE
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za
levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní
aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka.
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem,
nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro
každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou
zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv.
Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií,
zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho
nebo více dodavatelů.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je
zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně
lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury
podomním způsobem apod. Říká vám podomní prodejce,
že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to
dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké
dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní
prodejce zákaz porušil? Obraťte se na Obecní úřad.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud
má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro
zasílání obchodního sdělení. Během telefonického
hovoru se k ničemu se nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých
podmínek zdarma". Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě,
kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale
prodejce či zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené
podle občanského zákoníku, zpoplatní.
[7]

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou
ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci
neříkejte „ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc,
přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně
nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se.
Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda
podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem
neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťte se na ERÚ.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií,
kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence,
můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od
uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po
zahájení dodávek.
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Olej do kanalizace nepatří
Mezi nádobami na tříděný odpad na sběrných
místech v obci nově naleznete
nádoby na použité jedlé tuky a oleje
z domácností.
Nevylévejte proto již použitý kuchyňský olej a tuky do
odpadu - šetříte životní prostředí i náklady na provoz
kanalizace.
Olej a tuk v kanalizaci

ztuhne a zanáší potrubí, což

způsobuje snížení průtočnosti a následně ucpávání potrubí.
Použitý olej či tuk doma slijte do PET lahví, uzavřete a
odneste do nádoby na sběr použitého oleje.

[9]

Tučapské hody 2019
Děje se u neziskovek
Nácviky na Tučapské hody
Nácviky na krojované hody začaly probíhat se začátkem dubna
tohoto roku. Poctivě a s radostí se scházíme každou neděli. Díky
tomu, že někteří odrostli z dětského věku a přidali se k nám
dospělým, mohli jsme si dovolit rozšířit program hodů.
Na druhou stranu nám ale ubylo malých dětí, které tančili
s průvodem. Tuto část programu jsme tedy museli pro malou
účast této věkové kategorie na nácvicích pro tento ročník
vynechat. Nakonec jsme se rozhodli, že stejně jako předchozí rok
zatancujeme Hanáckou besedu a přidali jsme Karičky, tedy
folklorní tanec určený pouze pro dívky, doplněný zpěvem.
Samozřejmě nechybí trénink tanců (polka, valčík) a zpěvu.
Zkoušky nás všechny baví a i přesto, že jsme propojili několik
generací, si skvěle rozumíme a dokážeme se na všem domluvit.
Těšíme se na vás i se zbytkem krojované chasy 14. 9. 2019.
Doufáme, že nás přijdete podpořit k průvodu i k večerní zábavě, a
že si společně tento ročník opět užijeme.
Monika Menšíková
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Děje se u neziskovek

APOLLO TUČAPY
Neckyáda
Letošní ročník Neckyády proběhl v sobotu 20. 7. 2019.
Počasí nám bylo příznivě nakloněno a slunečná obloha nás
provázela po celou dobu soutěžení. Účast lodí v tomto ročníku
byla opravdu velká, v dětské kategorii soutěžily pouze dvě
posádky, ale v dospělácké se mezi sebou utkalo 6 lodí. Také
lávka měla letos velký úspěch jak přechod, tak boj na lávce.
Dalším zpestřením sobotního odpoledne
Do rybníka jsme umístili 3 pivní bečky a
v igelitových taškách na které jsme přivázali
pokyn se soutěžící vrhli do Adamčáku a začal
smrt .

byl lov beček.
další 4 atrapy
balónky. Na náš
boj na život a na

Opravdu se bylo na co dívat, většina soubojů byla velmi vtipná a
bavili se nejen soutěžící, ale i diváci, kterých byl letos hojný
počet.
Všichni soutěžící, kteří se umístili na stupních vítězů byli bohatě
odměněni. Občerstvení zajišťoval Junior Tučapy a hoši se
postarali jak o pitný režim, tak o dobroty z udírny a nejen za ně
jim patří velký dík!
Po ukončení veškerého soutěžního zápolení se slova ujal
DJ Kaňák a postaral se o příjemnou atmosféru sobotního večera.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na uspořádání této velice zdařilé
akce a budeme se těším na další ročník.
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Divadlo
V letošním roce jsme se rozhodly ke znovuuvedení velice
úspěšné pohádky “S Čerty nejsou žerty“.
Pohádku jsme hrály před 10 lety a sklidily jsme s ní veliký úspěch,
proto jsem se jednohlasně shodly, že se k ní opět vrátíme.
Nacvičovat začneme již tradičně na konci září a 1. 11. 2019
by měla proběhnou premiéra v tučapském pohostinství Pod lípou.
Celý soubor - a pevně věřím, že i naši diváci - budou rádi
za návrat našich zasloužilých maminek Terezy Vonderkové a
Veroniky Marišlerové. Jsme velice rádi, že si obě dvě maminky i
ve svých mateřských povinnostech najdou chvilku na nastudování
pohádky a přijdou nás v našem snažení podpořit - děkujeme moc
holky!
No a na výsledek našeho snažení se můžete přijít podívat
v průběhu měsíce listopadu na některé z našich představení, kam
Vás srdečně zveme a o jejichž termínu Vás budeme včas
informovat.
Za Apollo Tučapy Petra Paulíková

JUNIOR TUČAPY
Informace o činnosti spolku JUNIOR Tučapy, z. s. – 2019
„Sportovní hry“ – možnost sportovního vyžití
- pravidelně každý pátek na hřišti za školou (jaro/léto),
tělocvična za obchodem se využívá v období
podzim/zima
od 17:00 – 18:00 (předškoláci)
od 18:00 – 20:00 (starší děti)
Na zimu se pohybové aktivity přesunuly ze hřiště za školou do
tělocvičny za obchodem, kde se hrají především míčové hry,
florbal atd. Pro obohacení sportovních her jsme zakoupili
basketbalový koš, který jsme instalovali do prostoru tělocvičny.

[14]

Pořádané akce – (léto 2019)
6. 7. → „Turnaj v malé kopané“
Dne 6. 7. 2019 se uskutečnil tradiční fotbalový turnaj o pohár
starosty obce. K registraci se dostavilo 8 týmů. Turnaj byl zahájen
dle harmonogramu v 9:00 hod. a ukončen vyhlášením výsledků a
předáním cen v 15:00 hod. Na prvním místě se umístil tým
z Komořan startující pod názvem „ONYX“, který letos poprvé
slavil vítězství (gratulujeme ).
Foto 1: Vyhlášení výsledků turnaje – předávání ceny týmu
„Tullamore“ za 2. Místo

[15]

20. 7. → „Neckyáda 2019“
Po delší přestávce v pořádání „Neckyády“, způsobené razantním
úbytkem vody v rybníku v letních měsících, jsme se letos rozhodli
ve spolupráci se sdružením Apollo tuto populární akci uspořádat.
Vody bylo i letos nedostatek, ale akci se podařilo zvládnout a
z ohlasů, které se k nám dostaly, můžeme akci vyhodnotit jako
úspěšnou. Hlavním problémem pro pořádání této akce, ale
I dobrého stavu života v rybníku je nedostatek vody přitékající
potokem Habrůvka. Snad se situace v příštích letech zlepší.
Foto 2 – soutěž v rychlosti plavby přes rybník

Rekonstrukce stavební buňky
V letošním roce jsme pokračovali v rekonstrukci stavební buňky
umístěné na dětském hřišti, která slouží jako sklad pro sdružení
JUNIOR Tučapy. Byl dokončen obklad z nesámovaných prken.
Dále se podařilo vymalovat interiér buňky a vybavit ji skladovými
regály.
[16]

Poděkování
Na závěr příspěvku bych chtěl jménem vedení spolku JUNIOR
Tučapy poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili
realizaci akcí pořádaných naší organizací.

Dne 29. 7. 2019

Dušan Lažek

SDH TUČAPY
Začátek roku 2019 začal tradičně valnou hromadou na které jsme
zhodnotili činnost sboru za rok 2018, seznámili členy
s hospodařením v roce 2018. Rovněž jsem byl schválen plán
činnosti sboru v roce 2019. Byly předány pamětní medaile vydané
ke 100. Výročí vzniku republiky. Členům, kteří se založili o
dlouholetou činnost sboru. Valnou hromadu navštívili delegáti ze
sborů v okrsku Drnovice. Rovněž naši členové se zúčastnili
valných hromad ve sborech v okrsku Drnovice.
V měsíci dubnu jsme provedli sběr kovového odpadu a
elektroodpadu. Rovněž byl položený kabel elektrické přípojky na
velké hřiště. V tomto měsíci jsme zorganizovali ovarpárty pro
členy sboru, příznivce a příchozí občany obce.
V měsíci květnu jsme začali s přípravou družstva mužů na
soutěže VC okresu Vyškov. Družstvo mužů prochází generační
obměnou a budou se snažit navázat na minulé úspěchy. V měsíci
červnu se družstvo zúčastnilo okrskového kola v Habrovanech,
kde po okresním kole byl volný trénink družstev z Habrovan,
Račic a Tučap.
V měsíci červenci jsme navštívili družební sbor v obci Tučapy u
Boršic, okres Uherské Hradiště na jejich soutěží jako hosté bez
soutěžního družstva, kdy polovina členů čerpala dovolenou.
Do další sborů v Tučapech u Tábora a u Holešova jsme se
z důvodu krytí jejich soutěží ze soutěžemi VC okresu Vyškov
nemohli zúčastnit.
Členové sboru se aktivně zapojují do akcí pořádaných OSH
Vyškov případně akcí KSH JMK.
Členové sboru se rovněž starali o svěřený majetek obce.

[17]

Zásahová jednotka obce je zařazena v kategorii JPO V, určená
pro zásahy v katastru obce. Velitelé a strojníci se pravidelně
zúčastnili školení na HZS ve Vyškově. Za pololetí roku 2019 měla
jednotka 1 x zásah na likvidaci obtížného hmyzu, provedla
pokácení stromu u potoka Rakovec, který hrozil pádem a na
žádost starosty obce bylo provedeno 2x čištění výtlaku kanalizace
čerpací stanice u hasičské zbrojnice.
Členové se starali o mobilní techniku DA Ford Tranzit a cisternu
CAS 25 K101 Karosa, které připravily na technickou prohlídku, a
rovněž prováděli jejich pravidelnou údržbu. Řidiči rovněž
vykonávali pravidelné kondiční jízdy.
Činnost družstva mladých hasičů:
Naši mladí hasiči se od začátku roku věnovali tréninku všech
disciplín. Z družstva mladších žáků nám pro aktuálně skončený
školní rok vyrostla polovina dětí a tak jsme museli doplnit těmi
nejmenšími.
V květnu a červnu jsme se zúčastnili celkem 10 závodů
Vyškovského soptíka. V kolektivních disciplínách se nám dařilo
ve štafetě 4x60m, ve které jsme obsadili 3. místo v Lulči a 4.
místo v Milešovicích. V požárním útoku jsme při citelném
omlazení získávali hlavně zkušenosti, ale i tak jsem se umisťovali
v popředí. V Milešovicích na 4. místě a v Kroužku na 5.
Největších úspěchů jsme ale dosáhli v disciplíně 60m překážek.
V kategorii mladší žáci obhájil loňské prvenství Marek Grošek.
Letos vyhrál všechny závody. A těsně pod stupni vítězů na 4.
místě skončil František Pakosta.Marek Grošek zavítal na soutěž
60m s překážkami do Morkovic, kde získal 2. Místo.
V kategorii přípravka jsme brali celkově 2. a 4. místo zásluhou
Martina Kalába a Ondřeje Skovajsy.
V kategorii starší reprezentovali sbor v disciplíně „běh na 60m
s překážkami“ Jakub Hladký, který byl v této kategorii nováčkem
a umístnil se na 16 místě a Matěj Gric, který z důvodu úrazu
vynechal dvě soutěže obsadil 11. Místo.
Od září se rozjede znovu kolotoč soutěží a tréninků. Ještě před
tím se ale můžete přijít podívat na soutěž dospělých, kde
provedou děti ukázku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti
za pololetí roku 2019, hlavně při práci s mládeží zejména jejich
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vedoucímu Petru Lžičařovi a technickému týmu pod vedením
Jaroslava Hály. Poděkování patří obci Tučapy za podporu
činnosti schválením dotace na činnost sboru.
Dále bych Vás chtěl pozvat na již XVIII. Ročník soutěže „O pohár
starosty sboru a putovní pohár starosty obce, který se uskuteční
24. srpna 2019. Začátek je ve 13.00 hodin, občerstvení a tombola
zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé.
Lžičař Petr
Vedoucí kolektivu MH

Miloslav Brandýs
jednatel sboru
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Děje se ve škole a školce

Možná jste už někdy slyšeli, že „život je jedno velké divadlo“.
Letos se odehrálo v naší škole několik her a scének, ale
největšího úspěchu se dočkalo představení muzikálu Mrazík, ve
kterém mladí herci z dramatického kroužku zvládli svoji roli
přesvědčivě vystihnout a okouzlit publikum. Troufám si říct, že by
mohli konkurovat hercům profesionálním .
Ale nevedeme děti a žáky jen k divadlu, ale také k rozvoji dalších
kompetencí. Během tohoto školního roku udělali naše děti velké
osobní pokroky ve vzdělávání. Pracovali jsme společně na rozvoji
sociálních dovedností – ať už cíleně nebo jako přirozená součást
dalších aktivit při spolupráci velcí- malí- dospělí. Připomeňme si i
některé další činnosti, které ve škole probíhaly a jistě přispěly
k oživení kulturního dění v obci.
OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na konci června máme všichni pocit, že ten školní rok tak nějak
hezky plynul.
V září jsme se všichni seznámili a zakouzlili si s kouzelníkem.
V říjnu jsme si zastrašili v halloweenských maskách, v listopadu
zajeli do Vyškova na muzikál a do muzea, užili si podzimní
dílničku s rodiči a uspali broučky a stačili ještě s Mrazíkem
rozsvítit vánoční stromeček. V prosinci nám Mikuláš nadělil podle
zásluh a naučili se zábavnou formou, jak si mýt správně ručičky.
Samozřejmě k nám přišel i Ježíšek. V lednu jsme se podívali
hned na tři pohádky. V únoru už předškoláci začali pilně pracovat
na lekcičkách se sovičkou Rozárkou a přípravě do první třídy.
V březnu jsme přivítali malým zahradničením jaro, navštívili
knihovnu a naučili se cvičit jógu. V dubnu jsme probudili broučky,
začali se učit plavat a dozvěděli se zase něco nového o
zvířátkách. V květnu jsme udělali radost maminkám na besídce
ke Dni matek (tatínkové taky nepřišli zkrátka – v červnu na Den
otců vyrobili medaile pro supertáty), zajeli si do Brna do divadla
Radost, oslavili Den dětí výletem do mlýna a zmrzlinovým
pohárem. A v červnu jsme si užili zážitkový pobyt v Koryčanech,
letní slavnosti a pohádkovou cestu.
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Ale když se podívám na to, co jsme všechno stihli, naučili se, kde
všude byli a co spolu zažili a uvědomím si, že jsme spolu strávili
úžasných 10 měsíců života…tak mi to přijde neskutečný
FIČÁK!!!... A to vše se ještě umocní fotografiemi, na kterých nám
Vaše/naše děti doslova rostly před očima (viz webové stránky
školy). Každý jeden nebo jedna udělali neskutečný pokrok…
někdo se naučil více česky, někdo zapnout knoflíky, někdo
napočítat do 5, někdo si navléknout ponožky, někdo poprosit a
poděkovat, někdo pomoci kamarádovi, někdo správně držet
tužku, někdo se podělit o hračky, někdo to a ten zase ono, ale
všichni dohromady a každý sám nebo sama za sebe udělali
ohromný pokrok a já jsem na všechny děti moc hrdá a budou mi
přes ty prázdniny moc chybět.
Některé vlaštovky jsme pustily do světa prvňáčků a já jim touto
cestou ještě jednou přeji příjemný let celou první třídou.
Mějte krásné a pohodové prázdniny a užívejte kdekoliv, kde jsou
Vaše srdce šťastná.
Dětství je hrozně křehká věc, opatrujte se a udělejte ho Vašim
dětem co nejkrásnější, protože na něj budou vzpomínat celý
život.
No a v září se těšíme na shledanou i s novými vlaštovkami.
Denisa Medunová, vedoucí učitelka MŠ
OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Opět se můžeme pochlubit spoustou zajímavých akcí a činností,
které v rámci vyučování i nad rámec vyučování probíhaly.
Světový den 1. pomoci ve Vyškově
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DDH ve Vyškově

Sokol Luleč
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Středověký velikonoční jarmark

Den Země
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Keramika

Školní rok 2018/2019 považuji za úspěšný, což potvrzuje
spokojenost nejen našich dětí a žáků ale také většiny rodičů
(viz vyhodnocení dotazníků na webových stránkách školy).
Ve školním roce 2019/2020 bychom rádi prohloubili spolupráci
s místní knihovnou a navázali spolupráci se seniory při
pohádkovém čtení dětem před spaním v mateřské škole.
Plánujeme také řadu tradičních i nových akcí.
Děkujeme Vám, vážení rodiče a přátelé školy, za vaši podporu,
které si vážíme. Těšíme se na další spolupráci v příštím školním
roce.
Přeji pohodové léto a spoustu zážitků dětem během hlavních
prázdnin!
Dovoluji si přiložit citát na závěr:
„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem
tvého života.“ - Mark Twain

Mgr. Alžběta Záhoříková, ředitelka školy
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Oznámení
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Plán kulturních a sportovních akcí v obci

DATUM

NÁZEV AKCE

HLAVNÍ POŘADATEL

17.8.

Nohejbalový turnaj trojic

Sokol Tučapy

24.8.

Hasičská soutěž

SDH

14.9.

Tučapské hody

Apollo + Kulturní výbor
obce

5.10.

Gulášfest

Kulturní výbor obce

23.10.

Trénink paměti pro
seniory

Kulturní výbor obce

listopad

Rozsvěcení vánočního
stromu

ZŠ a MŠ a kulturní výbor
obce

7.12.

Mikulášská besídka

Apollo Tučapy

28.12.

Vánoční turnaj ve stolním
tenise

Sokol Tučapy
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Pro pobavení
Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom pořád hleděli
na to, jak to (TAJENKA). G. E. Lessing
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TAJENKA) je schopnost vidět lidi takové, jakými by mohli být,
kdyby nebyli, jací jsou. K. Götz
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