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Úvodní slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední vydání Tučapského zpravodaje
letošního roku.
Vánoční svátky jsou za dveřmi, děti jsou zvědavé jaké dárky si letos
rozbalí pod stromečkem, a pro nás dospělé nastává čas setkávání s
rodinou, blízkými, kamarády, se kterými se během roku nevídáme tak,
jak bychom chtěli. Bilancujeme právě uplynulý rok a plánujeme prožití
roku nastávajícího.
Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění, za
přátelství a pomoc, které se nám dostalo. Těšme se z maličkostí a z
každého upřímného úsměvu či pozdravu.
Děkuji všem, kteří se v uplynulém roce, plném pandemie koronaviru,
aktivně podíleli na rozvoji a fungování obce, kultury i sportu, a popřát
jim i do dalšího období dostatek energie a úspěchů.
Jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců obce a jménem svým Vám
srdečně přeji krásné a šťastné prožití letošních vánočních svátků a do
nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních
úspěchů.
Ing. Lukáš Marišler
starosta obce
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Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Tučapy v průběhu roku 2020,
schválilo
 Podání žádostí o dotace z různých výzev na následující akce:
 Vybavení přístavby MŠ (úspěšné).
 Zpracování projektové dokumentace na akci Oprava a
odbahnění male vodní nádrže na Habrůvce (úspěšné).
 Chodník u sil. II/430 (úspěšné).
 Nástavba základní školy (úspěšné).
 Obnova a doplnění
(zpracovává se).

herních prvků na

dětském hřišti

 Zateplení fasády budovy ZŠ (čekáme na vhodný dotační
titul).
 Oprava místní komunikace k ZŠ (nestihneme termín podání
žádosti).
 Inventuru za rok 2019.
 Účetní závěrku ZŠ a MŠ Tučapy za rok 2019.
 Účetní závěrku a závěrečný účet obce Tučapy za rok 2019.
 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Revitalizace
veřejného osvětlení obce Tučapy a následně vybralo konkrétního
dodavatele.
 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce
zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole v Tučapech (realizace
odložena na rok 2021).
 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Nástavba základní
školy Tučapy a následně vybralo konkrétního dodavatele.
 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Protipovodňová
opatření obce Tučapy = bezdrátový rozhlas a následně vybralo
konkrétního dodavatele.
 Poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí,
z.s.
 Přivedení kabelu nízkého napětí na “velké hřiště”, pro konání akcí.
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 Uzavření dodatku č. 1 a 2 ke slouvě o dílo na akci Nástavba
základní školy Tučapy.
 Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen / služebnosti na
nemovitém majetku obce Tučapy.
 Darování pozemku pod autobusovým zálivem Jihomoravskému kraji,
přijetí daru pozemků pod chodníkem od Jihomoravského kraje.
 Vypracování projektu na parkové úpravy na pozemku parc. č. 274/6
(tj. na pozemku, na kterém se staví hodová mája).
 Pasport místních komunikací.
 Kalkulaci stočného a stočné pro rok 2021 ve výši 57,22 Kč/m3.
 Zachování současné výše poplatku za svoz komunálního odpadu,
která činí 500 Kč/os/rok.
 Finanční dary a individuální dotace spolkům působícich v obci
Tučapy a okolí.
neschválilo
 Navrhovaný systémem spolufinancování sociálních služeb ze strany
Města Vyškova 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
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Informace z obecního úřadu
VÝŠE STOČNÉHO PRO ROK 2021
V textu níže se pokusíme vysvětlit každoroční navyšování poplatku za
stočné.
Na výstavbu splaškové kanalizace čerpala obec Tučapy dotaci z
Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního
prostředí. Při stanovení výše stočného se vychází z dokumentu
Finanční analýza, který je zakotven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
je nutné jej dodržovat. Finanční analýzou je určována závazná výše
stočného po dobu udržitelnosti projektu, tj. 10 let, tedy do roku 2022,
včetně. Děje se tak pro to, aby byla samofinancováním zajištěna trvalá
udržitelnost a obnova infrastruktury.
Na výši stočného se každoročně provádí kalkulace. Vezmou se výdaje
z roku předcházejícího, tj. náklady za odpadní vodu přečerpanou do
Komořan, elektrickou energii, náklady na čištění čerpacích jímek,
opravy a připočtou se prostředky na obnovu infrastruktury ve výši 100
tis. Kč. Z podílu celkových nákladů a celkového množství odpadních
vod vychází výše stočného, které se ještě porovnává s výší stočného
daného finanční analýzou.
Pro rok 2021 vychází kalkulovaná cena stočného ve výši 57,22
Kč/m3.
V letošním roce bylo, ve srovnání s rokem předcházejícím, přečerpáno
téměř o 3000 m3 odpaních vod vice, tj. téměř o 200 tis. Kč více na
straně výdajů.
Zvýšení množství odpadních vod je zřejmě způsobeno delším pobytem
občanů doma v souvislosti s pandemií koronaviru, v mnoha firmách byla
zavedena práce z domu a školáci měli také domácí výuku. Dalším
faktorem je mimořádně deštivý rok a nedodržování oddělení dešťových
vod od vod splaškových v některých nemovitostech. Deštové vody,
které jsou svedeny do splaškové kanalizace zbytečně navyšují
množství odpadních vod, které se přečerpávájí do Komořan a odtud se
odvádí na čistírnu odpadních v Rousínově.
Apelujeme tedy na ty vlastníky nemovitostí, které nemají odděleny
dešťové vody od vod splaškových, aby sjednali nápravu.

[5]

Obec netvoří z výběru stočného zisk, prostředky určené na obnovu
infrastruktury jsou vedeny na samostatném účtu a jsou určeny právě k
tomuto účelu – obnova infrastruktury.
ODPADY V NAŠÍ OBCI
Níže uvádím stručné informace o novém zákoně o odpadech.
Od 01.01.2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a v souladu
s ním dochází ke navýšení zákonných poplatků za ukládání odpadů na
skládku a finanční rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o
skládku.
Nová odpadová legislativa má přinést především zvýšení třídění a
využití odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění
povinných evropských cílů. Již za 5 let musí Česká republika recyklovat
veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze ze 41 %
vyprodukovaného komunálnho odpadu (dle dat za rok 2019).
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech
zavede postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a
recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za
tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce
2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč, až na 1850 Kč v roce 2029.
Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a
recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního
průmyslu.
Provedli jsme kalkulaci nákladů na odstraňování odpadů v naší obci za
rok 2019.
V obci je celkem 573 poplatníků, z nichž je celkem 30 osvobozeno od
poplatků – jedná se seniory starší 80let.
Náklady na odstraňování netříděného komunálního odpadu činí
233 815 Kč.
Náklady na odstraňování tříděného odpadu a BIO odpadu činí 200 328
Kč.
Náklady na odstraňování objemného a nebezpečného odpadu činí
68 172 Kč.
Celkové náklady na odstraňování odpadu za rok 2019 činí 502 315 Kč.
Příjmy za vytříděný odpad ze společnosti EKO-KOM činí 128 870 Kč.
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Pokud tedy podělíme rozdíl výdajů a příjmů celkovým počtem
poplatníků, vyjde nám částka 651,73 Kč/os – tj. pokud by likvidace
odpadů vzniklých na území obce byla ze 100 % hrazena z poplatků
občanů.
Současná výše poplatku 500 Kč/os kryje asi 76 % celkových výdajů,
zbytek doplácí obec ze svého rozpočtu. V roce 2019 doplácela obec
86 945 Kč.
Zastupitelstvo obce Tučapy na svém zasedání dne 16.12.2020
schválilo pro rok 2021 zachování současné výše poplatku
za odpad, tedy 500 Kč/os.
Obec se bude vždy spolupodílet na výdajích za likvidaci odpadu,
nicméně vzhledem k výše uvedeným informacím o novém zákoně
o odpadech lze předpokládat, že poplatek bude nutné v dalších letech
postupně zvyšovat.
OLEJ DO KANALIZACE NEPATŘÍ
K nádobám na tříděný odpad na sběrných místech v obci přibyly v roce
2019 také
nádoby na použité jedlé tuky a oleje z domácností.
Prosíme občany,
aby použitý olej z domácností doma nejprve nalili

DO PEVNĚ UZAVŘENÝCH NÁDOB
( např. PET láhve )
a teprve potom odnášeli do popelnic určených na sběr použitého oleje.
Neodevzávejte, prosím, použité tuky např. v plastových krabičkách
s víčkem – při následném svozu a manipulaci s popelnicí dochází
k vylití a znečištění nádoby. Děkujeme.
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PODOMNÍ PRODEJCI
I v roce 2020 se v naší obci pohybovali podomní prodejci.
Nařízením Obce Tučapy 1/2013, tržní řád, jsou podomní prodej a
nabídka služeb na území obce zakázány.
Děkujeme všem všímavým občanům, kteří nám tento pohyb podomních
prodejců nahlásili. Na základě jejich upozornění byli tito prodejci
vykázáni z území obce.
Žádáme občany, aby přítomnost podomních prodejců nebo nabídek
služeb i nadále vždy neprodleně nahlásili p. starostovi na
tel.: 722 905 909 nebo přímo osobně na OÚ.
Připojujeme zkrácenou verzi Desatera
v energetice,
plnou
verzi
naleznete
https://www.eru.cz/cs/.

obrany před šmejdy
na
stránkách
ERÚ

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
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7.

8.

9.

10.

energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského
zákoníku, zpoplatní.
Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě
nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte
„ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
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.
Nebuďte
pasivní!
Případné
spory
s dodavatelem
neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťte se na ERÚ.
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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OKÉNKO DO INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCE
Víte, co vše můžete najít na internetových stránkách obce?
Zkuste si najít chvilku a podívat se na stránky www.obectucapy.cz, kde
nyní nově najdete i informace o realizovaných projektech.
 V sekci „obecní úřad -> úřední deska“ najdete veškeré povinně
zveřejňované informace. Jedná se především o rozpočet obce,
rozpočtová opatření prováděná během roku, ale i další
dokumenty.
 V sekci „obecní úřad“ najdete také veškerá usnesení
zastupitelstva obce.
Stránky pro vás pravidelně aktualizujeme a najdete zde i informace
týkající se každodenního dění v obci:
 Nestihli jste nějakou kulturní akci, chcete si zavzpomínat nebo
si jen připomenout atmosféru nějaké kulturní akce v obci?
Podívejte se na fotografie v sekci „fotogalerie“.
 Uteklo vám hlášení rozhlasem, potřebujete znát informace ze
staršího hlášení nebo si jen nepamatujete některé podrobnosti?
Navštivte na stránkách sekci „hlášení rozhlasem“. Najdete zde
veškerá hlášení, která v obci proběhla. Pro odběr hlášení
prostřednictvím e-mailu se také můžete na stránkách obce
registrovat (vizte obrázek níže).
 Nejste si jisti, kdy se koná nějaká kulturní událost? Podívejte se
do sekce „Kalendář akcí“ nebo přímo do kalendáře na obecním
webu, kde jsou plánované události zvýrazněny. I zde platí, že
pro odběr e-mailem se lze registrovat (vizte obrázek níže).
 Chcete si přečíst starší obecní zpravodaj? Všechny pro vás
ukládáme do sekce „Tučapský zpravodaj“.
 NOVĚ jsme pro Vás také připravili sekci „projekty realizované
obcí“. Podívejte se, jaké větší projekty se v obci realizovaly
nebo plánují realizovat, či jak probíhá/probíhala jejich příprava,
samotná realizace a způsob financování včetně jejich rozpočtu.

Na závěr opět ještě připomínáme informaci, že veškerá hlášení
rozhlasem a informace o plánovaných kulturních akcích máte možnost
dostávat pohodlně prostřednictvím e-mailu.
Registrace probíhá skrze formulář na internetových stránkách obce
(úvodní strana webu, pod odkazy na levé straně, vizte přiložený
obrázek níže). Po registraci obdržíte e-mail se souhlasem zasílání
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zpráv (souhlas s GDPR) a poté co provedete potvrzení v došlém emailu, již začnete dostávat informace pravidelně do vašeho e-mailu.
Máte pocit, že jste vše provedli správně a e-maily vám přesto nechodí?
Obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu outucapy@obectucapy.cz
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HLUK A PÁLENÍ V OBCI
Na základě několika podnětů a stížností ze stran občanů na rušení
klidu, resp. obtěžování hlukem a na pálení odpadu v obci projednalo
zastupitelstvo obce tuto problematiku a možnosti jejího řešení.
Apelujeme na dobré sousedské vztahy, v rámci kterých by o nedělích a
svátcích nemělo docházet k rušení klidu způsobenému používáním
sekaček na trávu, cirkulárek či jiných strojů nebo hlučnou produkcí
hudby. Měly by být dodržovány klidové dny, v rámci nichž mohou
občané relaxovat po pracovním týdnu.
Druhou problémovou oblastí je pálení zeleného odpadu na zahradách,
kdy dochází k zamoření okolí nepříjemným kouřem. Zde se obec
snažila zajistit likvidaci odpadů ze zahrad formou domácích
kompostérů, dale instalací popelnic na bioodpad po obci a
jednorázovými velkoobjemovými kontejnery na bioodpad.
I přes všechna výše uvedená opatření však stále dochází k porušování
nepsaných pravidel a OÚ zaznamenal další Vaše stížnosti.
Jako další řešení se nabízí přijetí obecně závazné vyhlášky, která by
stanovila dny a hodiny, kdy by bylo zakázáno rušit klid používáním
hlučné techniky, a která by zakázala pálení odpadu ze zahrad. Nicméně
se domníváme, že v obci naší velikosti bychom se mohli rozumným
způsobem domluvit, udržovat dobré sousedské vztahy a vzájemně si
neškodit, respektovat právo ostatních na klidné a zdravé prostředí a
neplýtvat finance na řešení zbytečných sporů.
Žijeme na vesnici, kde většina z nás má větší zahrady či políčka a není
vždy reálné veškerý zelený odpad svést na centrální místa a je potřeba
jej spálit tam, kde vznikne. Není reálné s ohledem na počasí pálit jen ve
stanovené době. Pak by bylo sice nějakou dobu „čisto“, ale následně v
povoleném termínu by pálili všichni a bylo by to horší než dnes. Zde
proto opakovaně apelujeme na nás všechny, abychom pálení využívali
jen v opravdu výjimečných případech a ukládali odpad přednostně do
kompostérů a kontejnerů. Abychom pálili jen tehdy, když nefouká a jsou
příznivé povětrnostní podmínky, abychom nepálili sousedům pod okny
a podobně. Věříme v pochopení a lepší dodržování pravidel slušného
soužití.
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HOTOVÉ PROJEKTY V NAŠÍ OBCI 2018 - 2020
OBNOVA VÝSTRAŽNÉ SIRÉNY (2019)
DOKONČENÍ
(2019)

PROJEKTU

REVITALIZACE

OBECNÍ

KNIHOVNY

Akce byla podpořena z dotace Jihomoravského kraje.
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY (2019/2020)
Akce byla podpořena z dotace Ministerstva financí ČR. Stavba
zahrnovala přístavbu nové třídy, rekonstrukci a rozšíření sociálních
zařízení a vytvoření zázemí pro pedagogy.
Celkové náklady stavby:

12 242 981,43 Kč

Dotace:

10 367 140,00 Kč

VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY MŠ NÁBYTKEM (2020)
Akce byla podpořena z dotace Jihomoravského kraje.
Celkové náklady:

přibližně 500 000 Kč

Dotace:

240 000 Kč

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (2020)
V říjnu 2020 byla provedena revitalizace veřejného osvětlení v obci.
Původní svítidla se sodíkovými výbojkami byla nahrazena moderními
LED svítidly. Nová svítidla byla osazena na betonové sloupy, které jsou
ve vlastnictví spol. E.ON a bylo tak dosaženo větší rovnoměrnosti
osvětlení.
Akce byla podpořena z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.
Celkové náklady:

1 708 112,23 Kč

Dotace:

692 190,00 Kč
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PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TUČAPY
Tato stavba byla zahájena v srpnu 2020. Podařilo se nám na ni získat
dotaci od Ministerstva financí ČR.
Projektová dokumentace na tuto stavbu je z roku 2016.
Byla provedena nástavba třetího nadzemního podlaží, ve kterém
vznikne přírodovědná učebna s kapacitou 16 žáků, počítačová učebna
s kapacitou 12 žáků a přírodovědná pracovna.
Ve druhém nadzemním podlaží byla provedena oprava chodby,
rekonstruováno sociální zařízení a byly provedeny nové sádrokartonové
podhledy v původních třídách.
V přízemí byla zvětšena šatna.
Z důvodu vyskytujících se trhlin po obvodu budovy bylo rozhodnuto o
nutnosti statického zajištění. Byl přibetonován základ budovy, proběhla
sanace trhlin a budova byla po celém obvodu zajištěna speciální
výztuží, která se vkládá do drážky vytvořené ve zdivu.
Z důvodu absence vodorovné izolace ve zdivu byla provedena po
celém obvodu budovy hydroizolační injektážní clona. Dále byla
provedena sanace soklového zdiva, drenáž kolem objektu a bude
proveden okapový chodník.
Jelikož projekt neřešil novou fasádu budovy, byly zvažovány různé
varianty:


ponechat budovu jak je;



nová fasáda bez zateplení;



nová fasáda se zateplením.

Nakonec jsme se rozhodli zvolit variantu fasády se zateplením, nechali
jsme zpracovat projekt, ale vyčíslené náklady na realizaci převyšovali
finanční možnosti obce, museli bychom utlumit ostatní rozpracované
projekty.
Zhotovitelem byla nabídnuta malba fasády. Rozhodli jsme se provést
malbu alepoň čelní stěny budovy, neplýtvat finance a hledat vhodné
dotační tituly na realizaci nové fasády se zateplením.
V úvodu roku 2021 začneme řešit vybavení nástavby tak, aby mohla od
nového školního roku sloužit žákům a pedagogům.
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O letních prázdninách bychom chtěli uspořádat slavnostní otevření
nástavby základní školy a také přístavby mateřské školy, protože toto
jsme v letošním roce, v souvislosti s vládními opatřeními v boji proti
koronaviru, nemohli realizovat.
Náklady stavby ze smlouvy o dílo:

12 341 705,97 Kč

Dodatek č. 1:

1 819 876,00 Kč

Dodatek č. 2:

92 497,72 Kč

Celkem:

14 254 079,00 Kč

Dotace:

12 027 618,00 Kč

[15]

PROJEKTY, KTERÉ PŘIPRAVUJEME
NOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Akce je podpořena z dotace Ministerstva životního prostředí.
Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel a montáž by měla proběhnout
během roku 2021. Přesný termín ještě není znám.
V rámci akce bude take vytvořen digitální povodňový plán obce.
Celkové předpokládané výdaje:

1 327 275,00 Kč

Dotace:

929 092,50 Kč

CHODNÍK U SILNICE II/430 ( chodník kolem státní směrem na
Vyškov )
Projektová dokumentace byla v lednu 2020 podána na stavební úřad ve
Vyškově s žádostí o stavební povolení. Dále bylo podána žádost o
dotaci v 8. výzvě MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Doprava a bezpečnost
II. Ve získání dotace jsme byli úspěšní a chodník kolem silnice smětem
na Vyškov by se měl realizovat v roce 2021.
CHODNÍK PODÉL SILNICE II/430 (kolem státní směrem na
Komořany )
Je zpracována projektová dokumentace. Máme v plánu žádat společně
s obcí Komořany o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
Z důvodu koronavirové pandemie a s ní spojené ekonomické situaci, byl
termín pro podávání žádostí přesunut až na rok 2021 a možná realizace
je až v roce 2022.
ZAHRADA
V PŘÍRODNÍM
STYLU
PŘI
MŠ
TUČAPY
Současně s realizací přístavby MŠ došlo ke zvětšení plochy zahrady
MŠ a my jsme se rozhodli část této plochy využít pro vybudování
zahrady v přírodním stylu.
V rámci projektu bude realizována výstavba vyvýšených záhonů,
instalace dřevěných herních prvků a prvků z přírodních materiálů,
instalace prvků pro enviromentální výchovu, výsadba dřevin, bylin a
založení květnaté louky.
Akce je podpořena z dotace Ministerstva životního prostředí.
Celkové předpokládané výdaje:

588 000,00 Kč

Dotace:

499 800,00 Kč
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OPRAVA A ODBAHNĚNÍ MALÉ VODNÍ NÁDRŽE HABRŮVKA
Podařilo se nám také získat dotaci z Jihomoravského kraje ve výší 100
tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace na akci Oprava a
odbahnění malé vodní nádrže na Habrůvce.
Předmětem projektové dokumentace bude odbahnění nádrže, opevnění
břehů lomovým kamenem a obnova obtokového potrubí.
LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES POTOK RAKOVEC U HASIČKY
Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, bychom v příštím roce chtěli
nechat zpracovat projektovou dokumentaci na tuto akci.
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI
Zpracovává se projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci
chodníků v obci, parkovací stání v místě kontejnerů na tříděný odpad u
“Chaloupek” a chybějící část chodníku od domu č.p. 5 až po potok
Habrůvka.
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Kulturní výbor obce informuje

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ se s ohledem na stávající opatření kvůli koronaviru
nařízeným vládou ČR překládá na jarní termín.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY se letos ruší, bohužel se
konat nebude a těšíme se na setkání s Vámi příští rok v předvánočním
čase.

Autobusový zájezd na muzikál KLEOPATRA.
Kulturní výbor obce Tučapy informuje, že zájezd na muzikál Kleopatra,
který se měl konat dne 24.10. 2020 je z důvodu druhé vlny pandemie
koronaviru PŘESUNUTÝ na nový termín, a to v sobotu 24.4.2021 v
18,00 hod v brněnské Bobyhall music. Již zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.

Volné vstupenky jsou ještě stále k dispozici u pí.Růžičkové na tel.čísle
601 502 882. Cena vstupenky je 699 Kč, doprava na představení je
zdarma.
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Děje se u neziskovek
JUNIOR TUČAPY
Sportovní hry
 „Sportovní hry“ – možnost sportovního vyžití (mimo prázdniny)
- pravidelně každý pátek na hřišti za školou (jaro/léto),
v období podzim/zima se využívá tělocvična za obchodem
od 17:00 – 19:00 hod. (tělocvična 17:30 – 20:00 hod.)

Na zimu se pohybové aktivity přesouvají ze hřiště za školou do
tělocvičny za obchodem, kde se hrají především míčové hry, florbal atd.
Zahájili jsme rovněž v roce 2019/20 pro mladší děvčata tancování
s hudbou pod vedením slečny Adély Vrchotové. Výše uvedená činnost
byla bohužel výrazně ovlivněna omezeními vydanými ministerstvem
zdravotnictví z důvodu řešení epidemiologické situace (covid-19) .

Uspořádané akce – (léto 2020)
 18. 7. 2020 → „Turnaj v malé kopané“

Z důvodu deštivého počasí došlo k přesunu termínu pořádání turnaje
v malé kopané o pohár starosty obce až na 18. 7. 2020. K registraci se
dostavilo i přes nepříznivé počasí 7 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 Vyškova „Vyškov
CITY“, druzí byli hráči z Komořan startující pod názvem „Laxní přístup“
a třetí pozici obsadil tým Jary Portíka „Karviňáci“. Velkým překvapením
bylo čtvrté místo tradičního účastníka turnaje, týmu „Pobřeží slonoviny“,
který se rok od roku zlepšuje.
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Vyhlášení výsledků turnaje -„Pobřeží slonoviny“ za 4. místo,
předávání cen a velká radost týmu, gratulujeme 
 4. 9. 2020 → „Turnaj ve florbale“ – sportovní den
Dne 4. 9. 2020 jsme ve spolupráci ze ZŠ Tučapy uspořádali florbalový
turnaj. Opět se potvrdilo, že tato hra děti baví a je stále více populární.
Na hřišti byly instalovány nové mantinely, které jsme tímto turnajem
otestovali a můžeme konstatovat, že se velmi osvědčily. Kromě
florbalového turnaje byl sportovní den doplněný o další disciplíny, hod
na koš, skok snožmo a hod medicinbalem. Všechny děti projevily
velkou snahu dosáhnout co nejlepší výsledky a byly odměněny za své
sportovní výkony cenami.
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Hod medicinbalem – sportovní den ZŠ
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Závěrečné skupinové foto – sportovní den ZŠ
Rekonstrukce stavební buňky
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 vybavit interiér buňky dalšími regály
a zprovoznit výdejní okénko, které slouží k občerstvení při pořádání
sportovních akcí.
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, Petru Novotnému st. i ml. a
Adéle Vrchotové, kteří si našli volný čas a přímo pomohli realizovat
výše uvedené akce. Závěrem přeji všem pevné zdraví a hodně
optimismu do dnů budoucích .

Dušan Lažek
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SDH TUČAPY
Začátkem roku tradičně patří konání valné hromady, na které se
zhodnotí činnost v uplynulém roce a členové se seznámí
s hospodařením sboru a schválí se dokumenty pro činnost v roce
novém. Protože uplynulo 5 let od posledních voleb tak se volil nový
výbor, který povede sbor v dalším pětiletém období. Starostou sboru byl
zvolený Bronislav Brandýs, náměstkové Petr Lžičař, který je i vedoucí
mládeže a Michaela Novotná, která je i kronikářkou, jednatel sboru
Miloslav Brandýs, hospodář Radoslav Škůrek a velitel sboru Michal
Jelínek. Dále jsme navštívili valné hromady sboru v okrsku a to
v Drnovicích, Lulči, Habrovanech, Nemojanech. Rovněž jsme se
pětkrát sešli na výborové schůzi. Čekala nás organizace oslav 120.
výroční založení SDH. Chystali jsme se uspořádat slavnostní valnou
hromadu a poté posezení s hudbou. Druhý den jsme měli trávit s našimi
příznivci malými či velkými (dospělými) na hřišti. Pozvánky měli obdržet
hasiči našeho okrsku a další hosté.
Velké plány máme také se závodními družstvy. Díky olšanským
mladíkům, kteří projevili zájem o požární sport v našem sboru, jsme
doplnili
a
omladili
naše
družstva
(téměř
po
20letech).
Bohužel v březnu nám (tak jako všem po celé republice) překazil plány
koronavirus.
Jak všichni víme, asi v květnu přišlo očekávané
rozvolňování. A my jsme začali trénovat. Oslavy byly bohužel zrušeny.
V měsíci dubnu naši členové provedli úklid kolem potoka Habrůvka a
v remízku za tratí.
První tréninky byly vcelku chaotické, poznávací. Noví členové týmů
teprve začínají, ale baví je to. A to je půlka úspěchu. Bude nějakou
dobu trvat, než nám časomíra začne opět ukazovat časy, které nám
zajistí dobré umístění. Naše časy, jak týmu A, tak týmu B se pohybovaly
kolem 20-25s. Nicméně rozdíl na počátku sezony a na jejím konci byl
znatelný. Chce to trpělivost.
V srpnu jsme mohli uspořádat již XIX. ročník O pohár starosty SDH a
Putovní pohár starosty obce Tučapy. Samotných závodů se zúčastnilo
20 družstev mužů, 7 družstev žen a 4 družstva Veteránů nad 35 let. K
naší radosti se tu po delší době sešly troje Tučapy: Tučapy u Vyškova,
Tučapy u Soběslavi a Tučapy u Uherského Hradiště. Velké poděkování
patří sponzorům a obci, bez kterých bychom soutěž nemohli uskutečnit.
Všechny výsledky nejen z
na www.sdhtucapy.estranky.cz.

domácích

[23]

závodů

jsou vyvěšeny

Dne 19. září jsme spolu s SDH Hlubočany a panem Liborem Fialou z
Ivanovic na Hané v areálu ZŠ Letní pole na tartanové ploše uspořádali
soutěž Přebor jednotlivce. Závodilo se v disciplínách Přebor jednotlivce
- běh na 60m s překážkami a štafeta dvojic v kategoriích přípravka,
mladší žáci a starší žáci.
Soutěži udělil záštitu pan senátor Ing. Ivo Bárek, tak jako v předchozích
letech.
Soutěž se zatím každý rok těší velké účasti dětí (v letošním roce 112
dětí to je 224 rozběhů).
Mladí hasiči měli ze známých důvodů hodně zkrácený kalendář akcí,
ale některé se přesto podařilo uspořádat a mohli jsme se jich zúčastnit.
Začátkem roku ještě za normálního stavu proběhly závody v uzlové
open lize, kde děti soutěží ve vázání uzlů na čas. V Dražovicích jsme se
s družstvem starších umístili na 15. místě a v Brně Bosonohách na 14.
místě. Na jaře byly všechny závody zrušeny a tak jsme uspořádali
koncem školního roku otevřený trénink, kterého se zúčastnili ještě sbory
z Olšan a Křižanovic u Bučovic s opékáním špekáčků.
Začátkem září jsme zavítali do Křižanovic u Bučovic, kde pořádali
závody v požárním útoku a štafetě 4x60m. Obsadili jsme pěkné 7.
respektive 4. místo. Pro letošek zřejmě poslední závody byly ve
Vyškově na hřišti u ZŠ Letní pole. V disciplíně štafeta požárních dvojic
jsme obsadili 6. Místo.
V soutěží 60m s překážkami se mezi jednotlivci umístnili - starší žáci
Marek Grošek - 3.místo, čas 17,23s; František Pakosta - 7.místo, čas
18,86s a Jakub Hladký - 11.místo, čas 19,76s. Mezi mladšími žákyněmi
vybojovala 4.místo Lucie Lžičařová s časem 20,14s. Ve štafetě dvojic
se SDH Tučapy umístily na 6.místě s časem 72,77s.
Během všech těchto akcí a soutěží probíhá neustále údržba a opravy
našeho materiálu a automobilů.
V měsíci září proběhl za účasti několika dobrovolných hasičů sběr
železa a elektroodpadu.
V tomto měsíci se zástupci našeho sboru zúčastnili okresního
shromáždění delegátu sborů okresu Vyškov, které bylo z důvodu
omezeni v měsíci březnu přesunuto na září. Na tomto jednání proběhly
mimo jiné i volby okresních orgánů. Na tomto jednání byl starostou
OSH Vyškov zvolený jednatel našeho sboru Miloslav Brandýs.
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A je tu podzim, a opět jsou nastolována pravidla a omezení tak jsme
oslavy založení sboru nucení opět přeložit. Doufejme, že tento stav
nebude trvat dlouho a my se budeme moci opět věnovat našim
oblíbeným činnostem.
Michaela Novotná, kronikářka
Petr Lžičař, vedoucí mládeže
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TRADA TUČAPY
Tučapské hody
Letošní ročník Tučapských hodů byl od jiných zcela odlišný, přesto si
dovolím tvrdit, že sobota 19.9. byla plná hodové atmosféry. Nebyly
k vidění kroje, klasický průvod vesnicí, a večerní zábava pro širokou
veřejnost nebyla uskutečněna. Tučapská chasa však hrdě vynesla
stejnokroje s prvky tradičních barev a vzorů. V nich potom předvedla
zaplétání máje, karičky, moravskou besedu i plánované půlnoční
překvapení, které je běžně k vidění pouze na večerní zábavě.
Následoval průvod vesnicí pouze v nejužším kruhu tučapské chasy,
stejně jako následná zábava.
Ráda bych využila tohoto prostoru k poděkování zastupitelstvu obce za
finanční a další podporu, dále take velmi děkujeme všem sponzorům,
kteří byli ochotni přispět dary do hry o ceny (v době, kdy byl plánovaný
standardní průběh večera).
Také děkujeme všem kteří přiložili ruku k dílu při dovážení a stavění
máje. Zde bych ráda vyzvedla především pomocníky z řad našich
tatínků a zkušenějších kamarádů.
Ze srdce děkujeme všem, kteří nás přišli i přes netradiční pojetí celé
akce podpořit pod májku v den konání hodů. Atmosféra byla i díky vám
velmi příjemná, přátelská a uvolněná.
A za sebe nakonec velice děkuji celé tučapské chase, která pod
vedením Moniky Menšíkové nacvičila všechny tance. Čas, ochota a
píle, kterou do nácviků dali, se zúročila. Z mého pohledu ale měl tento
rok něco navíc - bylo vidět, že to všechny opravdu baví a dávají do toho
kus sebe. Pevně věřím, že se tento přístup opíše i do dalších ročníků.
Příští rok budou tučapské hody v poněkud netradičním termínu, a to
4.9.2021. Důvodů je vícero, ale především jde o to, že bude větší jistota
pěkného počasí a teplé noci, což je k nezaplacení, vzhledem k tomu, že
hodová zábava se odehrává z velké části venku. Standardní termín by
byl o týden později, ale tento si již zarezervovala obec Komořany. Ze
zkušenosti ale víme, že vzhledem ke skladbě návštěvníků je lepší se
přizpůsobit, aby se obě akce nekryly. Proto si datum 4.9.2021 můžete
napsat do diářů. Věřím, že příští hody budou mít stejnou podobu, kterou
známe z dřívějších let.
Veronika Marišlerová
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Děje se ve škole a školce
Mateřská škola
Všechno to vlastně začalo tím, že nám v loňském roce vyrostly ve
školce stromy… ze stromů se stal les a my teď společně objevujeme
jeho kouzla… V kouzelném lese se nám zabydlelo 17 veverek a 12
soviček. Seznámili jsme se s novými kamarády a jako pavoučci postavili
pavučinu přátelství, vyrobili jsme si už spoustu výrobků a měli jsme na
návštěvě paní, která nám pověděla, jak to v takovém lese chodí a jaká
tam žijí zvířátka. Hrajeme si na školní zahradě a chodíme na procházky,
naučili jsme se podzimní písničky a básničky a objevujeme postupně
krásy podzimu v okolí školky. Cvičíme společně jógu a zdravíme
sluníčko, před spinkáním posloucháme relaxační hudbu a šumění lesa.
V týdnu plném ovoce jsme pekli jablkové a hruškové šátečky a vyrobili
jsme si křížaly. Z přírodnin jsme si vyrobili ježečky a kouzelný lesní
pařez. Sbíráme kaštánky a hrajeme si s nimi. Naposledy jsme je počítali
a navlékali jako korále. No a taky nám vyrostla v herně řepa, tak jsme ji
společně vytáhli jako je to v té pohádce. Čeká nás krásný podzim,
budeme mít soutěž o nejkrásnější dýňový domeček, a protože jsme
opravdu výtvarní šikulové, připravujeme pro rodiče galerii v přírodě…
Máme se na co těšit. A vy s námi také.
Základní škola
Letošní školní rok v Základní škole bude kouzelný. 1. září jsme
nastoupili na nástupišti devět a tři čtvrtě na vlak do Bradavic, který nás
zavezl do kouzelnického světa Harryho Pottera. Mladší děti bude celý
rok provázet sova Hedvika, starší moudrý klobouk.
I když jsme v tomto roce zahájili výuku v náhradních prostorách
obecního úřadu, vše probíhá v tradičním režimu naší školy - výuka,
doprovodné akce i zájmové kroužky. Hodně se učíme venku a
využíváme krásné a podnětné okolí naší školy.
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Školní družina
Začátek školního roku 2020/2021 byl pro žáčky prvních tříd plný nových
zážitků a to nejen ze školního vyučování, ale i proto, že většina z nich
začala navštěvovat školní družinu. Postupně se děti seznamovaly
navzájem mezi sebou, s režimem školní družiny. Celé září bylo krásné
počasí, a tak jsme toho stihli ve školní družině opravdu hodně. Většinu
času jsme trávili sportováním, vycházkami, tvoření z přírodních
materiálů, stavění domečků u rybníka, malováním na asfalt.
Naše družina je místem, kam děti chodí rády a podnětně tráví svůj
volný čas.
Pedagogové ZŠ a MŠ Tučapy
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Oznámení
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Blíží se čas Vánoc a tím zahajuji přípravy na Tříkrálovou sbírku.
V loňském roce se z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupila nová vozidla
pro pečovatele a tím se více zpřístupnila domácí zdravotní péče. Pro
umírající a jejich blízké v Domě léčby bolesti sv. Josefa v Rajhradě byl
zrekonstruován výtah.
Nový domov získali také lidé z Chráněného bydlení sv. Michaela.
Mnoho lidí z Brna a okolí bude moci využívat poradenství v
zrekonstruované budově Centra pro lidi sociálně znevýhodněné.
Děkujeme, že se každý rok účastníte Tříkrálové sbírky v obci Tučapy.
Chci Vás pozvat, abyste se zapojili také v sobotu 9. ledna 2021.
Prosím, aby se mi nahlásili dobrovolníci na vedoucí skupinek i děti,
které by si rádi vyzkoušely roli tříkrálových koledníků.
Za každý finanční dar, kterým přispějete do Tříkrálové sbírky, už
předem děkuji a věřím, že i tentokrát přijdou peníze na správné místo.
Marie Šoupalová, tel. 773 631 989

[37]

Pro pobavení
VÁNOCE: Původ, zvyky a tradice
Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici
oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří
k nejvýznamnějším křesťanským svátkům.
V Česku je za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby
předvečer samotné slavnosti. Do Vánoc je ale někdy zahrnována i doba
adventní, která Vánocům předchází.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek,
jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví;
některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí
s oslovou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se
však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují
i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků.
ZVYKY
Betlém neboli jesličky
V roce 1223 postavil v italské Umbrii jáhen Giovanni Bernardone,
později světec známý pod jménem František z Assisi, první jesličky.
V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil ho krmivem a přivedl
k němu živého oslíka a vola. U jeslí pak jako u oltáře v noci sloužil
štědrovečerní mši - první "půlnoční".
První český betlém představili veřejnosti jezuité v roce 1560 v kostele
sv. Klimenta V Praze. Byly první nejen v Čechách, ale i v celé střední
Evropě. Neví se, jak přesně vypadaly, ale podle dochovaných záznamů
měly velký úspěch, takže se zvyk stavět jesličky brzy rozšířil.
Základní figurky jsou Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, oslík a vůl, pastýři
se stády oveček a postavy tří králů - mudrců z Východu. Betlémy bývají
u nás zasazovány do krajiny podle místa vzniku. Stavění betlémů
bývalo nejrozšířenějším vánočním zvykem až do 19. století, kdy se
novým symbolem Vánoc stal vánoční stromek.

[38]

Vánoční strom
Vánoční stromeček je asi nejrozšířenější zvyk okolo Vánoc, kdy je na
Štědrý den vztyčen jehličnatý strom, který se následně ozdobí
vánočními ozdobami a pod kterým se nacházejí dárky.
Jmelí
Stále zelená cizopasná a rostlina bývala považována za posvátnou již
za dob keltských druidů. Jmelí má mít kouzelné účinky; například jako
ochrana proti ohni a zábrana v přístupu čarodějnicím a zlým duchům.
Léčivé účinky jmelí uznává i "moderní věda". Jmelí obsahuje látky
snižující krevní tlak a roztahující cévy; proto je surovinou k výrobě léčiv
proti
arterioskleróze.
Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem. Když byl z jeho dřeva
zhotoven Kristův kříž, strom prý hanbou seschl a změnil se v rostlinu.
Ta má Kristovo umučení vykoupit tak, že zahrne dobrem všechny, kdo
pod ní projdou. Ovšem pozor - jmelí nosí štěstí jen tomu, kdo je jím
obdarován!
Jmelí roste na jehličnatých i listnatých stromech. Druidy bylo jako
magické ceněno jmelí dubové. Jen oni prý mohli jmelí z dubů zlatým
srpem odsekávat a nechat padat na připravené plátno - odseknuté jmelí
nesmělo padnout na zem. A tady nám pronikají i do dnešních zvyků
pradávné pohanské oslavy - jako vzpomínka na sklizeň zlatým srpem
se jmelí natírá na zlato.
Štědrovečerní večeře
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavností večeři.
Samotná večeře se tradičně skládala z rybí polévky, bramborového
salátu s kaprem a během její konzumace panovaly jisté zvyky.
Například se stolovalo o jeden talíř více pro nečekanou návštěvu, či se
pod talíř umísťuje mince. Kdo jí nalezl, toho se měly celý rok držet
peníze. Dalším zvykem je, že se od Štědrovečerní večeře mohla
vzdalovat pouze hospodyně, dokud všichni lidé nedojedli.
Vánoční cukroví
Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánočních
tradic, která je ve velké části českých domácností dodržována. Většina
z vánočních cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla,
kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce. Mezi
typické patří cukroví z lineckého těsta, které je možné navíc ochutit
strouhaným kokosem nebo kakaem. Typickými vůněmi jsou vanilka
a rum, typickým kořením skořice.
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Půlnoční mše
Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se zpívají koledy a
začíná samotná církevní oslava narození Krista.
TRADICE
Lití olova
Nad plamenem se rozžhaví kousek olova až úplně roztaje. Připraví se
nádoba s vodou a do ní se olovo opatrně vlije. Odlitek, který vznikne,
věští dotyčnému jeho budoucnost. Například odlitek ve tvaru hvězdy
znamená úspěch, uznání.
Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko. Řez veďte kolmo ke
stopce. Obě poloviny se všem ukážou a záleží na tom, jaký tvar má
vnitřní část s jádry. Pokud vypadá jako pěti, nebo vícecípá hvězda,
sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pokud má tvar kříže, je čtyřcípá, pak
někdo z přítomných těžce onemocní, nebo zemře. Tohoto zvyku se
není třeba bát. Vybírejte zdravé, velké jablko. A nezapomeňte - od
štědrovečerní večeře se nevstává!
Pouštění lodiček
Připravte si lavor s vodou a staré vánoční svíčky (viz dále). Rozpulte
několik vlašských ořechů a do prázdných polovin jejich skořápek
připevněte nakapaným voskem po jednom úlomku vánoční svíčky.
Svíčky lámejte na kousky cca 2,5 cm dlouhé. Příliš dlouhé svíčky by
převrhly skořápku. Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po
vodě. Majitele lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, čeká
dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při kraji nádoby, její majitel
se bude celý rok držet doma. Jestliže lodička pluje ke středu nádoby,
vydá se do světa.
Vánoční svíčky jsou občas ještě vidět v drogeriích, nebo ve stáncích.
Jsou asi 6 mm tlusté, šroubovicové, různé barvy. Používaly se a místy
se ještě používají na vánoční stromeček. Poezie vánoc je s těmito
svíčičkami úplně jiná, než s dnes běžnými elektrickými. Pozor, jsou ale
nebezpečné, nebezpečí požáru je poměrně značné, zvláště pohybují-li
se v blízkosti stromku děti bez dozoru. Je také třeba svíčky vhodně
umístit, aby nemohly zapálit větev nad sebou. Svíčky se na stromek
upevňují pérovou svorkou na větve. Na této svorce je malý držák svíčky
a pod ním kroužek na odkapávající vosk.
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Střevíc
Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke
dveřím, zůstanou doma. Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a
odejdou.
Půst
Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem, které se
nemohou dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko.
Ke společné večeři se zasedá, když vyjde první hvězda.
Šupiny
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dává několik kapřích šupin, které
mají přinést všem po celý rok dostatek peněz.
Knedlíky
Pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich
jména na papírek a dá do knedlíků, které připravuje. Vybere si toho,
"jehož knedlík" rozkrojí první.
Klepání na kurník
Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice, dívka
zůstane svobodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá.
Cizí věci v domě
Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě.
Projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše, co vám nepatří.
Zápalky
Svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich musí
symbolizovat jednoho nápadníka. Všechny zápalky současně zapálí.
Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za něhož se má dívka vdát.
Třesení bezem
Nezadané dívky třesou bezem a dům u kterého začne jako první
štěkat pes je i domem, ve kterém bydlí jejich nastávající.
Jablečné kouzlo
Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu,
tolik bude v příštím roce suchých měsíců (pro zemědělce, chataře a
chalupáře).
Cibulová pranostika
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Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a do
každé nasypeme trochu soli. Každá sukénka přestavuje jeden měsíc
v roce, na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom bude pršet, ve kterém
jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, a ve kterém většina zůstane,
v tom lze čekat sucho.

ZVÍŘECÍ SNĚM O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro
tebe znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce
znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím,
které mám tak ráda.“ Liška se připojila se svou představou: „Pro mne
samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to
opravdové Vánoce nebyly“. Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O
Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“ Slyšet se dala také
straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící
šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit“. Pozadu nechtěl zůstat
ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil
klidně dvě lahve !“ A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil
slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek.
Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a
zabučel: „A vědí to vůbec lidé?

……..z knihy “ Ferrero, B. – Vánoční příběhy pro potěchu duše “
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SUDOKU
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