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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou poslední vydání Tučapského
zpravodaje letošního roku.
Blížíci se závěr roku patří k období, kdy máme možnost ohlédnout
se a zhodnotit to, co se nám podařilo a zároveň nastínit aktivity a
plány roku následujícího. Proto si v následující kapitole dovoluji
shrnout projekty a akce, které jsme v tomto roce zrealizovali, dále
projekty, které se realizují nebo jsou rozpracované.
Přál bych si, abychom se i v následujícím roce v hojném počtu
scházeli na kulturních, sportovních či společenských akcích, které
pro nás připravují spolky a sdružení působící v naší obci, kulturní
výbor obce, ale i jednotlivci z řad občanů. Všichni tyto akce
můžeme podpořit návštěvou, protože ta pravá odměna pro
prořadatele je, cítit Váš zájem a podporu. Zahoďme už jednou pro
vždy nesváry z minulosti a pojďme spolupracovat a bavit se.
Děkuji všem těm, kteří se v průběhu roku jakkoli zapojili do dění
v obci, neváhali přiložit ruku k dílu při brigádách nebo zapůjčili
techniku a zařízení. Většinou toto vše dělají ve svém volném
čase, bez nároku na odměnu, a to vše pro to, aby se nám všem
v obci žilo zase o trošku lépe.
Dovolím si uvést citát Jana Wericha, který mě v poslední době
oslovil:
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé
korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc,
tím je to jejich štěstí větší.“
Hledejme kolem sebe každý den tyto malé „korálky“, važme si
jeden druhého a udržujme přátelské sousedské vztahy. Ceňme si
více zdraví a dobrého žití a neutápějme se v malichernostech.
Závěrem si dovoluji Vám popřát přijemné prožití vánočních
svátků, mnohoštěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2020.
Ing. Lukáš Marišler
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starosta obce Tučapy

Informace z Obecního úřadu
DOKONČENÉ PROJEKTY V TOMTO ROCE
Revitalizace obecní knihovny
Revitalizace obecní knihovny byla podpořena 50 % z dotačního
programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro
roky 2018 a 2019.
Revitalizace byla zahájena už v první polovině roku 2018, byl
zakoupen nový stůl a židle, projektor s plátnem, počítač, tiskárna,
čtečka čárových kódů, dětská sedací souprava a deskové hry.
V roce 2019 jsme se rozhodli, že by bylo vhodné dokončit
zahájenou revitalizaci. Pořídili jsme nové regály, část nového
nábytku, další hry a knihy pro děti, nová světla, částečně nové
elektroinstalace, a především byla provedena nová podlahová
krytina. Druhou etapu revitalizace jsme spojili s úpravou i vstupní
místnosti Obecního úřadu. Zde byla provedena nová podlahová
krytina, oprava stěn, zasekání elektroinstalací vedoucích v lištách
a výmalba.
Velké množství prací bylo prováděno svépomocí, za účasti
rodinných příslušníků některých zastupitelů a kamarádů, za což
jim mnohokrát děkuji.
Toto vše jsme dělali hlavně pro to, abychom zpříjemnili prostředí
knihovny a nalákali více čtenářů.
Instalace odpadkových košů
Na území obce bylo v letošním roce osazeno celkem 9 ks
odpadkových košů jejichž součástí jsou i sáčky na psí
exkrementy. Abychom přispěli ke snížení produkce plastů, zvolili
jsme sáčky papírové, které obsahují i kartonovou lopatku.
Doufám, že přítomnost těchto košů povede k většímu pořádku
v obci.
Výměna výstražné sirény na budově OÚ
Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského
kraje (HZS) jsme provedli výměnu výstražné sirény na budově
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obecního úřadu. Nově je siréna napojena na operační středisko
HZS.
Ostatní
 Nový vzhled a obsah zpravodaje.
 Organizace Tučapské 10.
 Založení facebookových stránek obce, které slouží jako další
nástroj pro komunikaci s Vámi, občany naší obce.
 Vítání občánků.
 Posezení se seniory.
 Úprava webových stránek obce – přidán modul pro zasílání
hlášení rozhlasem pomocí e-mailu.
 Instalace kontejnerů na použitý olej z kuchyně.
PROJEKTY VE FÁZI REALIZACE
Přístavba mateřské školy
Tato stavba je bezpochyby letošní největší investicí obce, proto
mi dovolte krátkou rekapitulaci.
Projektová dokumentce byla kompletně dokončena a předána
obci v prosinci 2018. Stavební povolení se nám podařilo získat
v únoru 2019.
Akce byla rozpočtována přibližně na 11,5 Kč včetně DPH.
Pro obec naší velikosti je to poměrně vysoká částka. Pro
zajímavost, rozpočet obce na rok 2020, činí asi 10 mil. Kč. Bez
dotace bychom tedy akci realizovali jen ztěží. V říjnu 2018 byla
podána žádost o dotaci v rámci IROP (Integrovaný regionální
operační program), alokace výzvy však byla nečekaně rychle
vyčerpána a zústali jsme jako náhradníci. Začátkem roku 2019
byla podána žádost o dotaci ve výzvě MAS Vyškovsko, také
v rámci IROP. Zde však max. výše dotace byla 6,65 mil. Kč.
Jelikož se s nedostatkem kapacity mateřských škol potýká celá
řada obcí a zájem o získání dotace byl vysoký, rozhodli jsme se,
že se pokusíme zažádat o dotaci i ve výzvě Ministerstva
financí ČR (MF). Žádosti bylo možné podávat do 15. 3. 2019.
Žádost jsme podali, následně probíhalo hodnocení ze strany
poskytovatele dotace. Na konci května jsme se dozvěděli, že nám
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dotace z MF byla schválena, a to ve výši 90 % způsobilých
výdajů.
Podmínkou dotace bylo, že výše dotace, tedy oněch 90 %, musí
být profinancována do 6. 12. 2019. Dotace není převoditelná do
roku 2020.
Ihned po obdržení této informace jsme začali jednat a veřejnou
zakázku na výběr zhotovitele se nám podařilo vypsat již 17. 7.
Lhůta pro podávání nabídek ze strany zhotovitelů končila 8. 7.
Následně proběhla kontrola nabídek, dne 12. 7. zasedla hodnotící
komise, která doporučila zastupitelstvu obce rozhodnout o výběru
spol. VAŠSTAV s.r.o., která učinila ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, ve výši přibližně 11,9 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce dne 17. 7. schválilo rozhodnutí o výběru
spol. VAŠSTAV, s.r.o., jako zhotovitele stavby. Následně běžela
15denní lhůta na odvolání ostatních účastníků výběrového řízení.
Protokolární předání staveniště zhotoviteli probělo dne 9. 8. 2019.
Z výše uvedené časové posloupnosti a faktu, že finanční
prostředky dotace nejsou převoditelné do roku 2020, je
patrnné, že nebylo možné zahájit stavební práce na začátku
školních práznin, což by bylo ideální, ani přesunout realizaci
do roku 2020.
Byla přijata taková opatření, aby vliv na provoz školky byl
minimalizován. Ke vstupu do školky je v průběhu realizace
využíván hlavní vstup do školy, kam byly přemístěny i šatní
skříňky dětí MŠ.
Aktuálně probíhají dokončovací práce – fasáda, montáž zárubní a
dveří, kompletace elektroinstalací a terénní úpravy okolo objektu.
Obec se rozhodla, nad rámec ceny ve smlouvě o dílo, provést
další práce, které nebyly součástí projektu, avšak bylo je účelné
je během stavby provést – vydláždění dvora pro zásobování,
nové oplocení tohoto dvora včetně nové brány, výměna
nevyhovujících dešťových svodů a střešního žlabu, demolice
odstaveného septiku a rozšíření oplocení školní zahrady. Tyto
práce jsou hrazeny z rozpočtu obce.
Celková výše dotace, přibližně 10,3 mil. Kč, poskytnutá z MF,
byla v termínu proinvestována. Předpokládané ukončení všech
stavebních prací je na konci února 2020. Následně bude nutné
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nový objekt zařídit a vybavit. Navýšení kapacity MŠ a přijímání
nových dětí předpokládáme na školní rok 2020/2021.
Závěrem velice děkuji personálu ZŠ a MŠ Tučapy,
rodičům i dětem za trpělivost a shovívavost při omezeném
provozu v průběhu realizace stavebních prací.
ROZPRACOVANÉ PROJEKTY
 Chodník podél silnice II/430 na Vyškov – aktuálně máme
vydáno územní rozhodnutí a v lednu 2020 budeme na tuto akci
žádat o stavební povolení a následně o dotaci.
 Necháváme zpracovávat projektovou dokumentaci na chodník
do Komořan. Po dohodě se Správou a údržbou silnic JMK,
povede nový chodník podél silnice II/430, od které bude oddělen
travnatým pásem. Nebude tedy nutné řešit složité vlastnické
vztahy jako v případě, kdyby chodní vedl po okraji pole.
 Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci
chodníků podél silnice na Nemojany. Akce bude rozdělena na
více etap, které na sebe budou logicky navazovat tak, aby bylo
případně možné realizovat jednotlivé etapy samostatně
z vlastních zdrojů.
 V dotačním programu EFEKT, jsme žádali o dotaci na nové
osvětlení v obci. Z Ministerstva průmyslu a obchodu přišlo
začátkem prosince sdělení, že hodnotitelská komise posoudila
naši žádost a doporučila tuto žádost k podpoře ze státního
rozpočtu ve výši 50 % způsobilých výdajů.
 Připravujeme projekt a žádost o dotaci na nový bezdrátový
rozhlas v obci.
 Připravujeme projekt a žádost o dotaci na přírodní zahradu při
ZŠ a MŠ Tučapy.
 Z minulosti máme zpracovanou projektovou dokumentaci na
Nástavbu základní školy. Necháváme aktualizovat rozpočet a
budeme se snažit na tuto akci získat dotaci.
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE TUČAPY
Z důvodu novelizace zákona č. 565/1999 Sb., o místních
poplatcích, bylo nutné provést obsahové změny stávajících
obecně závazných vyhlášek (OZV). Protože byly OZV z let 2011
a 2012, byla při této příležitosti provedena i aktualizace cen.
Zastupitelstvo obce, schválilo následující OZV. Úplné znění je
dostupné na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
OZV č. 01/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Na základě skutečných nákladů obce za všechny odpady za rok
2018, jsme provedli kalkulaci sazby poplatku, ze které vychází
částka 529 Kč/os/rok. Abychom motivovali občany ke třídění,
protože za vytříděný odpad má obec příjem od spol. EKO-KOM,
rozhodli jsme navýšit poplatek ze současných 490 Kč/os/rok
pouze na 500 Kč/os/rok. Osoby starší 80let jsou od poplatku
osvobozeni. Zavedli jsme také možnost platit poplatek ve dvou
slátkách.
OZV č. 02/2019, o místním poplatku ze psů.
Roční poplatek za psa byl navýšen na 150 Kč. Za psa, jehož
držitelem je osoba starší 65 let, činí poplatek 100 Kč.
OZV č. 03/2019, o
z ubytovací kapacity).

místním

poplatku

z pobytu

(dříve

Sazba poplatku byla navýšena na 10 Kč za každý započatý den
pobytu.
OZV č. 04/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
OZV č. 05/2019 byla zrušena OZV č. 04/2011, o místním
poplatku ze vstupného.
Dále zastupilstvo obce schválilo OZV č. 06/2019, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Vyhláškou je nařízeno, v zastavěné části obce, mít psa na vodítku
nebo s náhubkem, a zákaz výcviku psů na veřejném prostranství.
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Přílohou vyhlášky je mapa, ve které je vyznačeno, kterých míst se
tato vyhláška týká.
za zastupitelstvo obce
Ing. Lukáš Marišler

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Tučapy v průběhu měsíců srpen – prosinec,
Schválilo
 Poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč obci Luleč,
jako příspěvek na akci II. Etapa opravy hřbitovní zdi.
 Poskytnutí finančního daru obci Luleč ve výši 100 000 Kč, jako
příspěvek na opravu cesty ke hřbitovu. Celkové nákldy byly
500 000 Kč.
 Podání žádosti o dotaci ve výzvě Ministerstva financí ČR a
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby na projekt
Nástavba základní školy Tučapy.
 Podání žádosti o dotaci ve 125. výzvě OPŽP, na projekt
Protipovodňová opatření obce Tučapy (jedná se o
bezdrátový
rozhlas)
včetně
zpracování
projektové
dokumentace a kompletní administrace projektu.


Zadání zpracování realizační projektové dokumentace a
podání žádosti o dotaci ve výzvě NPŽP č. 7/2019: Přírodní
zahrady na projekt Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu
při Základní a mateřské škole v Tučapech.

 Rozpočet ZŠ a MŠ Tučapy na rok 2020 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 a 2022.
 Rozpočet obce Tučapy na rok 2020 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021 a 2022.
 Z důvodu novelizace zákona 565/1999 Sb., o místních
poplatcích, bylo nutné schálit nové obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích.
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 Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství.
 Kalkulaci stočného a stočné pro rok 2020 ve výši 52,33 Kč/m3.
 Samostatnou objednávku na stavební práce, nad rámec
smlouvy o dílo,
v areálu ZŠ a MŠ Tučapy
u spol. VAŠSTAV s.r.o.
Neschválilo


Podnět na pořízení změny územního plánu obce Tučapy.



Uzavření smlouvy o příspěvku na spolufinancování
sociálních
služeb
s Městským
úřadem
Vyškov.
Zastupitelstvo obce se nebrání podpoře sociálních
služeb, uvědomuje si jejich důležitost, ale rozhodlo, že do
doby, než budou jasně nastaveny podmínky a vyčísleny
náklady za tyto služby pro naše občany, smlouvu
neuzavře.

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 zastupitelstvo obce
Ing. Lukáš Marišler
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PUBLIKACE CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ
Vážení spoluobčané,
Do vašich schránek vám v nejbližší době rozneseme publikaci
“ Chytré blondýnky radí “.
V této publikaci vám pracovnice Hasičského záchranného sboru
JmK, Krajského ředitelství Policie JmK a Zdravotnické záchranné
služby JmK, p. o. poradí, jak správně postupovat při běžných
druzích ohrožení, včetně ohrožení vaší bezpečnosti či vašeho
majetku.
Doufáme, že uveřejněné informace vás zaujmou a pomohou vám
připravit se na stále častější a rozmanitější formy ohrožení, které
nám život přináší a lépe se v nich orientovat.
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REVITALIZACE KNIHOVNY NA OÚ
26. září proběhlo slavnostní otevření nově zrevitalizované
knihovny v prostorách Obecního úřadu. Zájemci si mohli
prohlédnout nové vybavení knihovny a na závěr shlédnout film
Frantina, který byl v minulosti v naší obci natáčen.
Prostory knihovny jsou velice pěkně zrekonstruovány. K dispozici
jsou časopisy, knihy, stolní deskové hry, internet, dětský koutek
pro male čtenáře, hračky, pastelky….
Takže pokud právě nyní, s ohledem na dlouhé zimní večery,
nevíte, jak naložit s volným časem, můžete zkusit přijt navštívit
naši novou knihovnu.
Otevřeno máme každé pondělí a každý zájemce je vítán. Stejně
tak je možné knihovnu využít jako prostor pro setkávání se např.
maminek s dětmi, seniorů a různých jiných zájmových skupin.
[11]

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.
Prosíme občany,
aby použitý olej z domácností doma nejprve slili do

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.
[12]

PODOMNÍ

PRODEJCI

V
poslední
naší obci opět
podomní

době se
pohybovali
prodejci.

Nařízením
1/2013, tržní
podomní
nabídka
území
obce

Obce Tučapy
řád,
jsou
prodej
a
služeb
na
zakázány.

v

Děkujeme
všem
všímavým
občanům,
kteří
nám
tento
pohyb
podomních
prodejců
nahlásili. Na základě jejich upozornění byli tito prodejci vykázáni z
území obce.
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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 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. 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
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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.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Majitelé psů v České republice jsou povinni do konce roku 2019
nechat svá zvířata u veterinárního lékaře označit mikročipem.
Od 1.1.2020 bude totiž povinné očkování psa proti vzteklině
platné POUZE v případě, že je pes označený mikročipem.
Výhody čipování
 Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli,
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při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
lepší průkaznost identity psa,
snadnější monitoring chovu psů,
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu
za týrání zvířat.

Jak psa očipovat?
Svého psa jednoduše přivedete k veterináři, ten mu vpraví
mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního
jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován.
Jak získat zápis v registru?
V momentě načipování ale o tom víte jen vy a váš veterinář. Čip
je nutné zaevidovat v registru, např. https://www.narodniregistr.cz/
nebo https://www.iftaregistr.cz/
Pokud si s evidencí v registru nevíte rady, tak Vám Váš pes bude
zaevidován pracovníkem OÚ při zaplacení místního poplatku za
psa na r. 2020. Stačí s sebou vzít nálepky s čárovým kódem čipu.
Kdo mi psa očipuje?
V naší obci se můžete obrátit přímo na p. Bezděka, veterinární
klinika NOEMA, tel. +420 773 788 846

Kulturní výbor obce informuje :
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Dne 23.10. nás v naší knihovně navštívila lektorka České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging paní Zdeňka
Adlerová.Všichni přítomní se hravou a nenásilnou formou
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dozvěděli, proč, a hlavně jak trénovat svůj mozek a paměť, a že
zapomínání je většinou způsobené pouze špatnou koncentrací.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
A PŘIPOMENUTÍ VZNIKU REPUBLIKY
Dne 28.10. proběhl pod záštitou kulturního výboru první ročník
lampiónového průvodu.
Zahájení proběhlo v 17:00 hod položením věnce u pomníku
obětem války a uctěním jejich památky. Následovalo krátké
připomenutí vzniku republiky a poté se již průvod vydal obcí. Ten
byl zakončen na dětském hřišti, kde bylo připraveno drobné
[17]

občerstvení formou čaje a svařeného vína na zahřátí. Pokud to
nestačilo, bylo se možno ohřát u rozdělaného ohně. Pro děti
nechyběla odměna ve formě malého dárku. Závěr byl formou
volné zábavy.
Všem ještě jednou děkujeme za hojnou účast. Věříme, že se Vám
a Vašim dětem tato akce líbila a budeme se opět těšit na Vaši
účast v příštím roce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23. listopadu proběhlo v nově zrekonstruované knihovně
slavnostní Vítání občánků.
Do řad nových občánků naší obce jsme přivítali děti narozené v
naší obci za poslední rok, jmenovitě Natálii Novotnou, Jiřího
Šoupala, Julii Marišlerovou, Šimona Marišlera, Mikuláše Surého a
Patrika Hálu.
[18]

Po krátkém kulturním programu, který předvedly děti z MŠ a ZŠ
Tučapy, proběhl zápis do pamětní knihy obce, maminky dostaly
malou kytičku a všechny děti drobný dárek.
Věříme, že tato znovuobnovená tradice všechny přítomné rodiče i
prarodiče příjemě potěšila.
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MASOPUST
Začátkem nového roku proběhne opět Masopustní průvod obcí.
Bližší informace budou uvedeny v předstihu na FCB
obce
a
webových stránkách, a my již nyní srdečně zveme všechny
účastníky do masopustního průvodu. Věk účastníků není nijak
omezen.
Přijďte si s námi užit tuto krásnou slavnost a zároveň tak podpořit
rozvoj a udržení této tradice v naší obci.
Pokud nevlastníte žádný kostým nevadí, opět si jej budete moci
zapůjčit od divadelního spolku APOLLO.
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Děje se u neziskovek
APOLLO TUČAPY
Mikulášská besídka pro děti
Letos, tak jako každoročně, jsme si pro naše nejmenší připravily
Mikulášskou besídku, která se konala v sobotu 7.12.
v pohostinství pod Lípou.
Nejprve jsme dětem zahrály pohádku o Zajíčkovi, lišce a
kohoutkovi, která se malým divákům velice líbila. Pohádka byla
plná zvířátek, a jak již to v pohádkách chodí, dobro nakonec
zvítězilo nad zlem.
[21]

Po skončení pohádky už děti netrpělivě vyhlížely, zda se ve
dveřích neobjeví tak toužebně očekáváný Mikuláš. Dočkaly se,
přišel i s andělem a košem plným balíčků. Za básničku nebo
písničku je Mikuláš obdaroval, nakonec se rozloučily společnou
písní a slibem, že budou po celý rok hodné.
Děti nepřišly ani tentokrát o svoje oblíbené soutěže, za které byly
odměněny sladkostmi, nakonec se projely Mašinkou, zahrály si
s Apollem “Otec Abrahám“ a spokojené odcházely s rodiči domů.
Za rok se budeme opět na naše nejmenší moc těšit!!!
P.Paulíková

Tučapské hody
Ve dnech 13.-15.9.2019 se uskutečnil 3. ročník Tučapských hodů.
Letos poprvé jsme v pátek stavěli hodovou máju a tím mohl
hodový víkend začít. V sobotu proběhl tradiční krojovaný průvod
obcí. Zahájení proběhlo nově na začátku obce Tučapy. Drnovický
farář požehnal chase a pan starosta Lukáš Marišler předal
stárkům právo. V průvodu, za doprovodu kapely Bivojanka se
sešlo více než 70 stárků všech generací. Již druhý rok byla
součástí krojovaného průvodu Hanácká beseda, kterou byl
zahájen i večerní program. Jeho součástí byl také folklorní tanec
určený pouze pro dívky s názvem Karičky, který se pro velký
úspěch diváků několikrát opakoval. Vrchol bylo půlnoční
překvapení našich dospívajících stárek, při kterém zapojili i
diváky. Celým večerem provázela kapela Kozlaňáci.
[22]

Jsem velice ráda, že jsme dokázali propojit několik generací a
díky tomu mají Tučapské hody výbornou přátelskou atmosféru.
Za celou krojovanou chasu bych vám všem chtěla poděkovat za
podporu, jak při organizaci, tak za průběh celého hodového dne.
Další, ne však menší poděkování patří všem sponzorů za štědré
dary, Apollu za zaštítění akce, a obci Tučapy za podporu.
Doufám, že jste si Tučapské hody užili stejně jako my. Příští rok
se na vás budeme opět těšit.
Monika Menšíková
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JUNIOR TUČAPY
Sportovní hry
„Sportovní hry“ – možnost sportovního vyžití (mimo prázdniny)
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- pravidelně každý pátek na hřišti za školou (jaro/léto),
v období podzim/zima se využívá tělocvična za obchodem
od 17:30 – 18:00 (předškoláci a první stupeň – děvčata,
tancování pod vedením Adély Vrchotové, tímto ji děkuji za
trpělivost )
od 18:00 – 19:30 společné sportovní hry (převažují míčové hry a
florbal)

Foto - Rozcvička děvčat za doprovodu oblíbených hudebních
hitů 
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Foto - Skákání přes švihadlo je rovněž oblíbená disciplína

6. 9. „Turnaj ve florbale“
Dne 6. 9. 2019 jsme ve spolupráci ze ZŠ Tučapy uspořádali
florbalový turnaj. Opět se potvrdilo, že tato hra je u dětí populární
a na hřišti se doslova „jiskřilo“. Všechny děti byly odměněny za
své sportovní výkony cenami.

Foto - Vyhlášení výsledků turnaje – předávání cen
[26]

Říjen 2019 Prosypání povrchu hřiště
Pro zajištění kvality povrchu sportovního hřiště je nutná
údržba, do které se řadí i pravidelné prosypávání povrchu
křemičitým pískem.

Foto – prosypání povrchu hřiště, hlavní brigádník Tonda Rumplík
(já jen asistuji)
Poděkování
Jménem vedení spolku JUNIOR Tučapy bych chtěl poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili realizaci akcí
pořádaných naší organizací. Závěrem přeji krásné, klidné a
pohodové prožití vánočních svátků a samozřejmě bohatého
ježíška .
Dušan Lažek
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SDH TUČAPY
V měsíci srpnu se opět rozběhl seriál soutěž VC okresu Vyškov.
Začátkem srpna se zúčastnili naši členové jako rozhodčí
postupové soutěže - krajského kola v požárním sportu na
stadionu VUT pod Palackého vrchem v Brně.
Velká cena okresu Vyškov pokračovala soutěží „O pohár
starosty sboru a putovní pohár starosty obce Tučapy“, a to již 18tým ročníkem. Soutěže se zúčastnil za hosty pan senátor ing. Ivo
Bárek, a soutěžit přijelo i družstvo našeho družebního sboru
z Tučap u Soběslavi . Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev
mužů, 4 družstva žen, a 3 družstva veteránů nad 35 let.
V kategorii mužů zvítězilo družstvo ze Šaratic z časem
17,75,, v kategorii žen družstvo z Dražovic s časem 18,21 a
v kategorii veteránů družstvo domácí z Tučap časem 17,83.
Domácímu družstvu mužů se nedařilo a skončilo na 15 místě.
Na závěr soutěže se představili ukázkou požárního útoku
mladí hasiči z našeho sboru.
Soutěž se vydařila, a večer se pokračovalo „Oldiespárty
pro příchozí.
Zde je na místě poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili tuto
soutěž a samozřejmě i obci Tučapy, bez jejichž přispění by se
soutěž nemohla uskutečnit.
Po domácí soutěž se družstvo mužů zúčastnilo soutěž
v Tvarožné, Hodějicích a poslední soutěže v Ivanovicích na
Hané..
Vyhlášení výsledků soutěží VC okresu Vyškov se konalo
v Ivanovicích na Hané, kde jsme získali 16 místo a družstvo
veteránů 1 místo. V příštím roce se budeme snažit navázat na
výsledky z minulých let, zaučují se noví členové družstva a
snažíme se získat členy do družstva B pro soutěžní sezonu roku
2020.
V měsíci září jsme spolu s SDH Hlubočany a panem
Liborem Fialou uspořádali soutěž pro mladé hasiče v běhu na
60m s překážkami a ve štafetě požárních dvojic na tartanovém
oválu v areálu školy Letní pole ve Vyškově. Soutěž se konala pod
záštitou senátora ing. Ivo Bárka, který sponzorsky přispěl na
ceny. Soutěže se zúčastnilo 103 dětí a 32 družstev štafety dvojic.
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V září jsme navštívili družební sbor v Tučapech u Boršic,
který oslavil 100let od svého založení, kde jsme předali pamětní
plaketu a shlédli ukázky hasičské techniky historické a současné.
V měsíci říjnu jsme uspořádali zakončenou sezony
vařením ovaru a posezením u hasičské zbrojnice s příznivci
hasičů a s příchozími.
Zásahová jednotka
Členové zásahové jednotky se starali o svěřený majetek,
Konali se kondiční jízdy s cisternou a DA. Na žádost starosty
obce jsme prováděli čištění výtlaku kanalizace od čerpací stanice
u hasičské zbrojnice. Byla provedena příprava techniky na zimní
období.
Mladí hasiči
Mladí hasiči se od prázdnin schází pravidelně jednou týdně. Jako
tradičně předvedly děti svoje schopnosti u příležitosti soutěže
dospělých u nás v Tučapech. V polovině září jsme zavítali na
závody ve Vyškově, kde se soutěžilo v disciplínách štafeta
požárních dvojic a 60m překážek. V kategorii mladších se nejvíce
dařilo Františkovi Pakostovi, který si na krk pověsil bronzovou
medaili a Lucii Lžičařové, která skončila 9. V kategorii starších se
Marek Grošek umístil na 4. místě a Jakub Hladký na 12. místě.
V říjnu jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen
v Bošovicích v disciplíně závod požární všestrannosti. Děti
soutěží ve střelbě ze vzduchovky, šplhu a v základech topografie,
požární ochraně a zdravovědě. Skončili jsme na 10. místě.
V listopadu a prosinci se rozjela uzlová open liga. Jedná se o
štafetu ve vázání uzlů. Tyto závodů jsou populární i v sousedních
okresech a pořádají se v zimních měsících. Do vánoc proběhly
závody v Drnovicích a Hrušovanech u Brna. V široké konkurenci
jsme se lépe umístili v Hrušovanech a obsadili 20. místo.
Prevence
Chtěli by jsme upozornit občany, že máme topnou
sezonu, tak aby věnovali zvýšenou pozornost provozu tepelných
spotřebičů a komínů, a aby dodržovali pravidelné čištění
spalinové cesty a pořádku v kotelnách a dbali na dodržování
revizí tepelných spotřebičů, spalinové cesty a komínů.
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Rovněž je třeba dodržovat bezpečné zacházení
s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky na adventních věncích a
svícny atd.
Závěrem chceme touto cestoui poděkovat všem sponzorům a
příznivcům za podporu našeho sboru a přejeme Vám klidné
prožití svátků vánočních a do nového roku přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Za výbor SDH Tučapy
Petr Lžičař ,

Miloslav Brandýs,

Vedoucí kolektivu MH

jednatel SDH Tučapy
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Děje se ve škole a školce
OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čas letí jak zběsilý… jen co jsme začali navštěvovat školku po
prázdninách, už jsou tu za dveřmi Vánoce.
V novém školním roce jsme u nás přivítali 7 nových dětí, které si
postupně zvykaly, jak to ve školce chodí, poznaly nové kamarády
a spolu s námi poznávají svět. Hrajeme si, zpíváme, cvičíme jógu,
malujeme, modelujeme, vyrábíme, běháme, skáčeme… a nejvíce
a nejraději ze všeho se smějeme.
Letos nás celým rokem provází pohádky. Nejen, že si je čteme,
ale malujeme si je, zpíváme si s nimi, hrajeme je a v každé
hledáme, co se nám na ní nejvíce líbí. Průvodcem tímto
kouzelným světem pohádek nám je Večerníček. Pokaždé, když
se nám něco povede, uděláme něco pěkného nebo
chvályhodného dostaneme obrázek Večerníčka, a když jich
máme 5, tak si můžeme vybrat nějakou hračku nebo odměnu
z kouzelné krabice.
Jen co jsme se ve školce rozkoukali, začal podzim a byl čas
myslet na berušky a broučky. Připravili jsme pro rodiče s dětmi
společnou podzimní dílničku, na které si děti mohly třeba tiskem
dozdobit látkovou tašku, vyrobit lucerničku, ježka z brambory…
také jsme vyhlásili výherce Dýňobraní. Letos se rodičům s dětmi
zdobení dýní opravdu povedlo, měli jsme na výstavě dýňovou
sovičku, panáčka, nebo hlavu s úžasnými brýlemi a zdobeným
kloboukem. Večerníčkovi, který soutěž hodnotil, se dýně natolik
líbily, že všichni získali sladkou odměnu a 1. místo. Společně
jsme pak šli v lampiónovém průvodu na světluškovou cestičku
uspat ukolébavkou broučky a berušky. Na jaře si je zase
probudíme.
Společným vystoupením s dětmi ze ZŠ jsme přivítali advent…
musím pochválit mooooc všechny děti za jejich snahu a odvahu.
Vánoční stromeček svítí, ve školce už je vánoční atmosféra a my
se moc těšíme na Ježíška a dárečky.
Milí rodiče, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za podporu a
důvěru, kterou v nás vkládáte. Moc si ji ceníme. Taktéž děkujeme
za veškeré pomůcky, knížky, hračky, hry, papíry na malování a
drobnosti do kouzelné krabice.
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Taktéž Vám se srdce děkujeme za vykoupení skoro všech dárků
a drobností z vánočního jarmarku. Penízky už putují k Ježíškovi a
děti najdou pod stromečkem ve školce pěkné dárky. A my se
těšíme, jak jim budou zářit oči štěstím… takový pohled je totiž
nenahraditelný!
Mějte krásné a pohodové Vánoce a stejně jako loni je věnujte
Vašim/našim dětem. Dětství je nejkrásnější životní období,
udělejte jim ho co nejkrásnější. Do Nového roku vstupte pravou a
přejte si přání, která jsou splnitelná.
Vaše p. uč. Denisa Medunová a Vendulka Kubíčková
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OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Letošním školním rokem nás v naší Základní i Mateřské škole
provází Večerníček a jeho pohádky. Je to náš velký kamarád,
který dětem vše pěkně ukáže a ochotně vysvětlí. Ale Večerníček
neučí jenom žáky, ale i žáci jeho. Prvňáčci ho vzali k sobě domů
na návštěvu, aby mu ukázali a vysvětlili, jak to chodí u nich v
rodině. Stejně jako spolupracuje Večerníček s dětmi, spolupracují
i všechny děti v naší škole.
Velkou výhodou spojených ročníků, které máme, je právě
společná práce, pomoc a nápodoba starších spolužáků. Stejně
pak skupinové činnosti s pestrou věkovou skladbou a rozmanitou
úrovní schopností, při které se učí děti samy od sebe. Vědomí
toho, že každý umí něco, každý má jiné pracovní tempo a zcela
jinou povahu je velice důležité pro efektivní a tvořivou práci v
kolektivu teď i v budoucnu. Naše společné učení a nejrůznější
akce děti nejenom rozvíjí, ale také baví a to je pro nás učitele
největší odměnou.
Opět jsme mohli letos poblahopřát našim žákům za vynikající
výsledky v soutěži Jižní Morava čte, ve které obsadili přední
místa. V kategorii mladších žáků to bylo 1. a 2. místo a v kategorii
starších
získali
ocenění
za
2.,
3.
a
4.
místo.
Mgr.

Petra

Holzerová,
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učitelka

ZŠ

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Uplynuly víc než tři měsíce tohoto školního roku a my si je v
družině náramně užily.
Začátek měsíce září se nesl v duchu seznamovacích her. Hlavní
téma školní družiny je celoroční hra Tajemství školy za školou,
kde děti ve venkovním prostředí se nebojí objevovat, tvořit, řádit a
žasnout venku.

Měsíc říjen nás potěšil příznivým počasím, díky kterému mohly
děti většinu odpoledního pobytu ve družině trávit venku. Hrály hru
Družina plná listí, vyráběly poletuchy. Po dlouhé přestávce jsme
uskutečnili naši oblíbenou činnost a to drakiádu, na kterou jsme
se všichni těšili.
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Nástupem prvního listopadového týdne se nesl v duchu
strašidelného učení. Následoval strašidelný karneval a rej masek,
na něž se děti moc těšily. Začínali jsme se připravovat na blížící
se vánoční jarmark, na který děti vytvořily krásné výrobky.
Mgr. Ladislav Chuchma, učitel ZŠ a vychovatel

Máme za sebou úspěšný rok a věříme, že tomu tak bude i
v příštím roce. Přejeme všem občanům Tučap klidné Vánoce a
pevné zdraví v roce 2020!
Zaměstnanci a děti ZŠ a MŠ Tučapy
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Oznámení
NOVOROČNÍ POCHOD NA KALEČNÍK
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POZVÁNKA NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Rádi bychom pozvali všechny děti na již tradiční

Tříkrálovou sbírku,
která se v naší obcí uskuteční

v sobotu 4. ledna od 14:00 hod.
Prosíme rodiče dětí, aby případné zájemce nahlásili na
tel.č. 773 631 989.
Za org.v. Marie Šoupalová
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VELKÁ NOVOROČNÍ VÝZVA :

Od neděle 5.ledna budeme každý den na FCB obce uveřejňovat
plán tréninku na následující den.
Je jedno, jestli tento plán splníš ráno, přes den anebo večer, je
jedno, jestli v kopci anebo na rovině, je jedno, jestli rychle anebo
pomalu – ale důležité je - ZAČÍT !!
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ROZBĚHNI SE Z CHŮZE – tréninkový plán :
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Kulturní výbor obce Tučapy
zve srdečně všechny zájemce na přednášku
s por. Mgr.Alicí Musilovou

na téma

BEZPEČNOST
SENIORŮ
…aneb jak se zachovat v různých
životních situacích, které seniory
ohrožují.
Přednáška je zdarma a bude se konat
14.1.2020 v 15:00 hod v knihovně Obecního
úřadu.
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Zájezd na muzikál
KLEOPATRA.
Kulturní výbor obce Tučapy pořádá dne
4.4.2020 autobusový zájezd do brněnské
Bobyhall na muzikál Kleopatra.

Odjezd z Tučap 4.4.2020 v cca 17:00 hod.
Cena vstupenky na představení
je 699 Kč, doprava je zdarma.
Zájemci se prosím hlaste u pí.Růžičkové
na tel.čísle 601 502 882.
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Plán kulturních a sportovních akcí v obci
na 1. pololetí r. 2020 :

DATUM

NÁZEV AKCE

HLAVNÍ POŘADATEL

14.ledna

Přednáška pro seniory

Kulturní výbor obce

únor

Masopust

Kulturní výbor obce

4.dubna

Zájezd na muzikál
Kleopatra

Apollo + Kulturní výbor
obce

duben

Velikonoční turnaj ve
stolním tenise

Sokol Tučapy

duben

Den Země

Junior Tučapy

30.dubna

Pálení čarodějnic

Apollo Tučapy

16.května

Tučapská Desítka

Kulturní výbor obce a
Apollo Tučapy
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Pro pobavení
Předseda České astronomické společnosti, profesor astronomie
na Universitě Karlově v Praze, spoluzakladatel a první ředitel
hvězdárny v Ondřejově i ředitel Státní hvězdárny v Praze
(TAJENKA) se narodil 3. 12. 1867 v Jindřichově Hradci. Zemřel
17. 9. 1951 v Praze. Jeho jméno nese cena udělovaná Českou
astronomickou společností, planetka, kráter na odvrácené straně
Měsíce, hvězdárna v Jindřichově Hradci a ulice v PrazeJinonicích.
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SUDOKU :
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