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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední vydání Tučapského
zpravodaje letošního roku.
Děkuji všem, kteří se v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem
podíleli na rozvoji a fungování obce, kultuře, sportu a spolkové
činnosti. Děkuji také všem obětavým občanům, SDH Tučapy
a ostatním subjektům, kteří se podíleli na odstraňování následků
po červnové bouři doprovázené velmi silným větrem.
Vzhledem k tomu, že se s podzimem začala zhoršovat
i epidemilogická situace, byli jsme bohužel nuceni zrušit některé
plánované akce – podzimní vítání občánků, rozsvěcování
vánočního stromu s vánočním jarmarkem a take setkání se
seniory. Nezbývá než doufat, že v příštím roce bude situace lepší
a podaří se uspořádat všechny plánované akce.
Vánoční svátky jsou opět za dveřmi. Je to období, kdy bychom
měli zapomenout na starosti a užívat si v kruhu rodiny a přátel
vánoční atmosféru plnými doušky. Těšme se z maličkostí a z
každého upřímného úsměvu či pozdravu a to nejen během
vánočních svátků, ale během celého roku.

Milí spoluobčané,
jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců obce a jménem svým
Vám srdečně přeji krásné a šťastné prožití vánočních svátků. V
novém roce ať vás provází zdraví, štěstí a optimismus.
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 odborných učeben v ZŠ Tučapy – výzva MAS
Vyškovsko (úspěšné).
 Vybavení tříd ZŠ a MŠ Tučapy – dotační program JMK
(úspěšné).
 Chodník podél sil. II/430 – výzva MAS Vyškovsko
(úspěšné).
 Obnova a doplnění herních prvků na dětském hřišti
(úspěšné).
 Zateplení fasády budovy ZŠ (neúspěšné).
 Chodník podél silnice II/430 do Komořan – výzva SFDI
(žádost se připravuje).
 Obnova víceúčelového
(připravuje se).

hřiště

–

význa

MMR

 Nákup zahradního traktoru pro údržbu zeleně.
 Umístění Z-BOXU spol. Zásilkovna s.r.o.
 Aktualizovanou směrnici obce Tučapy k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
 Uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby
Tučapy – chodník u sil. II/430.
 Uzavření smlouvy s vybraným dodavetelm na akci Pořízení
vybavení do odborných učeben na ZŠ Tučapy.
 Uzavření smlouvy s vybraným dodavetelm na akci Výměna a
doplnění herních prvků na dětském hřišti.
 Uzavření smluv s vybranými dodavateli na akci Rekonstrukce
zahrady v přírodním stylu při MŠ v Tučapech.
 Výši stočného od 01.07.2021 a na rok 2022.
 Výši poplatku za obecní systém odpadového hospořadení.
 Obecně závaznou vyhlášku obce Tučapy č. 01/2021 o
místním poplatku z pobytu.
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 Obecně závaznou vyhlášku obce Tučapy č. 02/2021 o
místním poplatku za obecní system odpadového hospodářství.
 Poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč Charitě Vyškov.
 Poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na podporu provozu Linky
bezpečí, z.s.
 Stanovy svazku obcí Drahanská vrchovina.
 Aktualizovaný strategický plan rozvoje obce.
 Individuální dotace a finanční dary spolkům a organizacím.
 Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK.
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,
starosta obce
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Informace z obecního úřadu
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A VÝŠE STOČNÉHO PRO
ROK 2022
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.
Od 01.07.2021 se obec Tučapy stala plátcem DPH. K poměrné
části platby za rok 2021 bude tedy připočteno DPH ve výši 10 %.
Pro rok 2022 vychází dle finanční analýzy výše stočného 62,63
Kč/m3 bez DPH, tj. 68,89 Kč/m3 vč. 10 % DPH.
Apelujeme na vlastníky nemovitostí, které nemají odděleny
dešťové vody od vod splaškových, aby sjednali nápravu, protože
dešťová voda navyšuje zbytečně náklady na čerpámí odpadních
vod.
Upozorňuje také občany, že do kanalizace nepatří olej a tuky.
Tuky v kanalizaci ztuhnou a vytvoří hroudy, které následně
způsobují provozní problémy – ucpávání potrubí a čerpadel.
K ukládání tuků a oleje z domácností, slouží nádoby, které
jsou umístěny u kontejnerů na tříděný odpad.
Dále upozorňujeme, že pokud budete uplatňovat snížení
množství odvedených odpadních vod – napouštění bazénů
apod., tedy vodu zčásti spotřebovanou bez vypouštění do
splaškové kanalizace, je nutné žádost podat do 31.12.2021.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě nebo ke
stažení na internetových stránkách obce v sekci
DOKUMENTY / FORMULÁŘE. Jinak k žádostem nebude
přihlíženo. Toto se týká pouze nemovitostí s odběrem vody
z vodovodu, kterým je stočné fakturováno na základě odečtu
vodoměru.
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ODPADY V NAŠÍ OBCI
Od 01.01.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech
a v souladu s ním došlo k navýšení zákonných poplatků za
ukládání odpadů na skládku a finanční rezervy na zajištění
rekultivace a následné péče o skládku.
Provedli jsme kalkulaci nákladů na odstraňování odpadů v naší
obci za rok 2020.
V obci je celkem 583 poplatníků, z nichž je celkem 33 osob
osvobozeno od poplatků – jedná se seniory starší 80let.
Náklady na odstraňování netříděného komunálního odpadu činí
233 123 Kč.
Náklady na odstraňování tříděného odpadu a BIO odpadu činí
222 760 Kč.
Náklady na odstraňování objemného a nebezpečného odpadu
činí 22 452 Kč.
Celkové náklady na odstraňování odpadu za rok 2020 činí
507 315 Kč.
Příjmy za vytříděný odpad ze společnosti EKO-KOM činí
146 882 Kč.
Pokud tedy podělíme rozdíl výdajů a příjmů celkovým počtem
poplatníků, vyjde nám částka 618 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 81 % celkových
výdajů, zbytek doplácí obec ze svého rozpočtu. V roce 2020
doplácela obec 68 933 Kč.
Zastupitelstvo obce Tučapy na svém zasedání dne
15.12.2021 schválilo pro rok 2022 zachování současné výše
poplatku za odpad, tedy 500 Kč/os.
Upozorňujeme občany, že kontejnery na tříděný odpad
neslouží
k
ukládání
odpadu,
který
do
nich
nepatří - umyvadla, kočárky, dětské hračky apod. K ukládání
tohoto odpadu slouží sběrné dvory, kde můžete tento odpad,
pokud se nejedná o stavební suť, zdarma uložit.
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PODOMNÍ PRODEJCI
I v roce 2021 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 pohyb
podomních prodejců v obci 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 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 nezavazujte.
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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
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.

UKONČENÍ ČINNOSTI NĚKTERÝCH
ELEKŘINY NEBO PLYNU

DODAVATELŮ

Je možné, že Váš dodavatel elektřiny nebo plynu ukončil činnost,
pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie
obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY,
EAGLE ENERGY, Energie České spořitelny, Europe Easy
Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie a
neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda nedlužíte za energie
dodavateli poslední instance.
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý příkaz) si
ověřte, zda máte nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. Pokud
ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte,
pravděpodobně dlužíte za energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic
řešit.
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Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností,
nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází nebo
se vrací, tak Váš dodavatel skončil. Zachovejte klid. Nejste na to
sami. Situaci ale řešte co nejdříve! Elektřinu ani plyn Vám
nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance
Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance,
kontaktovat ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn. Dodavatel
poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když
skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového
dodavatele elektřiny nebo plynu.

HOTOVÉ PROJEKTY V NAŠÍ OBCI 2018 - 2021
OBNOVA VÝSTRAŽNÉ SIRÉNY (2019)
REVITALIZACE OBECNÍ KNIHOVNY (2019)
PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY (2019/2020)
VYBAVENÍ PŘÍSTAVBY MŠ NÁBYTKEM (2020)
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (2020)
NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2020/2021)
Tato stavba byla zahájena v srpnu 2020 a ukončena v lednu
2021. Podařilo se nám na ni získat dotaci od Ministerstva
financí ČR.
Celkové výdaje:

14 420 332,88 Kč

Dotace:

12 027 618,00 Kč

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE TUČAPY (2021)
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního program Životní prostředí.
V rámci akce byl v obci nainstalován bezdrátový rozhlas a byl
zpracován
digitální
povodňový
plán
obce - http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_593648/
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Celkové výdaje:

1 287 958,00 Kč

Dotace:

901 571,00 Kč

CHODNÍK U SILNICE II/430 (2021)
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu.
V ráci projektu byl vybudován chodník s místem pro přecházení a
lávka přes potok Rakovec.
Celkové výdaje:

3 140 101,25 Kč

Dotace:

2 844 537,50 Kč

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ TUČAPY (2021)
Právě probíhá realizace. 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.
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního
prostředí ČR.
Celkové výdaje:

828 827,37 Kč

Dotace:

499 800,00 Kč

VYBAVENÍ TŘÍD ZŠ A MŠ TUČAPY (2021)
Projekt je podpořen Jihomoravským krajem a to částkou ve výši
250 000 Kč. Projekt se dokončuje, předpokládané celkové
náklady jsou asi 520 000 Kč.
POŘÍZENÍ VYBAVENÍ DO ODBORNÝCH UČEBEN (2021)
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu.
Projekt se dokončuje, předpokládané celkové náklady jsou asi
1 388 145 Kč. Dotace činí 95 % uznatlných výdajů.
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PROJEKTY, KTERÉ PŘIPRAVUJEME
CHODNÍK U SILNICE II/430 (kolem státní směrem na
Komořany)
Je zpracována projektová dokumentace, je vydáno stavební
povolení. Společně s obcí Komořany budeme žádat 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.
VÝMĚNA A DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ NA DĚTSKÉM
HŘIŠTI
Současné herní prvky jsou vyrobeny v letech 2008 – 2010. Jedná
se oherní prvky ze smrkového dřeva, které již začíná na mnoha
místech vykazovat známky hniloby. Rozhodli jsme se tedy
zažádat o dotaci v dotačním titulu MMR (Ministestvo pro místní
rozvoj) a byli jsme úspěšní. Na jaře roku 2022 tedy začne
realizace.
OBNOVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ U ŠKOLY
Na tuto akci budeme žádat o dotaci v dotačním titulu MMR
(Ministestvo pro místní rozvoj). Projekt řeší výměnu povrchu a
výměnu oplocení hřiště.

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Vážení spoluobčané, uvažujete o prodeji pozemku některému
zemědělskému družstvu? Dříve než k tomuto kroku přistoupíte,
nabídněte jej ke koupi obci Tučapy. Vždy je lepší, když pozemek
zústane ve vlastnictví obce.

Ing. Lukáš Marišler,
starosta obce
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Kulturní výbor obce informuje:
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA MUZIKÁL KLEOPATRA
Dlouho odkládaný autobusový zájezd na muzikál Kleopatra se
uskutečnil v sobotu 9. října. Autobus odvezl všechny účastníky do
Brna před BobyHall, kde jsme po krátkém čekání shlédli
muzikálové představení, které se podle ohlasů všem velmi líbilo a
tak věříme, že tato akce jistě nebyla poslední.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ se s ohledem na stávající opatření kvůli
koronaviru nařízeným vládou ČR překládá na jarní termín.
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY se letos kvůli
covidovým ruší, o termínu náhradního setkání Vás budeme včas
informovat.
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Děje se u neziskovek
Pozn.: Níže uvedené příspěvky neprošly redakční ani jazykovou
úpravou. Za obsah textu odpovídají autoři.

JUNIOR TUČAPY
Sportovní hry
 „Sportovní hry“ – možnost sportovního vyžití (mimo
prázdniny)
- pravidelně každý pátek na hřišti za školou (jaro/léto),
v období podzim/zima
obchodem

se

využívá

tělocvična

za

od 17:30 – 19:30 hod.
Na zimu se pohybové aktivity přesouvají ze hřiště za školou do
tělocvičny za obchodem, kde se hrají především míčové hry,
florbal atd. V letošním roce (podzim 2021) jsme zahájili sportovní
hry koncem září v tělocvičně.

Realizované akce (od září 2021)
 3. 9. 2021 (zahájení školního roku) → Sportovní
dětský den
„Míčové hry a soutěže“

Dne 3. 9. 2021 jsme ve spolupráci ze ZŠ Tučapy uspořádali
sportovní dětský den. Turnaj ve vybíjené doplnily další disciplíny,
švédská bedna, koloběžka, tunel, skok snožmo, hod
medicinbalem, hod na koš a jiné. Všechny děti projevily velkou
snahu dosáhnout co nejlepší výsledky a byly odměněny za své
sportovní výkony cenami.
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Foto 1: Vybíjená – děti si vyzkoušely vybíjenou s molitanovým
míčem 

Foto 2: Vítězný tým sportovního dne (pod vedením Vojty)
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září 2021 (zahájení provozu v tělocvičně)
→ „opičí dráha“, vybíjená, florbal, švihadlo a další
hry

Foto 3: Mezi sportovní nářadí byla nově zařazena švédská
bedna, která je pro děti novou výzvou 

Foto 3: Tradičně populární Florbal
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Foto 4: Ve tmě hraná hra „UCHO“ – zatím nepocopena, ale děti
baví 

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., Adéle Vrchotové, Milanu Rumplíkovi a Elišce
Brhelové, kteří si našli volný čas a přímo pomohli realizovat
pořádané akce. Závěrem přeji všem pevné zdraví (i nervy) a
hlavně hodně optimismu do dnů budoucích .

Dne 28. 11. 2021
Dušan Lažek
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SDH TUČAPY
V tomto roce byla ovlivněna činnost našeho sboru opatřením proti
šíření covidu 19. Tato omezení se podepsala nejen na činnosti
našeho sboru ale i v běžném životě nás všech.
Prakticky v prvním pololetí byl paralyzován spolkový život, nebyly
schůzky s dětmi se nedalo trénovat. Teprve po rozvolnění bylo
možné se vrátit k spolkové činnosti a trénování jak s dětmi tak
s dospělými.
Mimo tréninkovou
elektroodpad.

činnost

jsme

koncem

května

sesbírali

Koncem června prošla naší obcí větrná smršť s přívalovým
deštěm, který zaplavil sklepy rodinných domů, splavil z polí hlínu,
která zaplavila náves a průjezdy, domů, poryvy větru vyvrátily
stromy u základní školy, kolem potoka Rakovce. Naše jednotka
sboru byla operačním střediskem vyslaná k čerpání vody ze
zatopených sklepů po odčerpání vody jsme pokračovali
odstranění stromů a lípy u základní školy, čerpání vody ze sklepa
základní školy a odčerpání vody z čerpací stanice, úklidu návsi a
hasičské zbrojnice. Po opadnutí vody na komunikaci ke mlýnu
jsme provedli opláchnutí komunikace a vyčištění kanalizace. Po
ukončení prací jsme očistili techniku. Mimo tuto činnost jsme
prováděli proplachování výtlaku kanalizace. V dalších měsících
jsme prováděli opravu motoru cisterny, na kterém byla prasklá
hlava.
V tuto dobu postihlo tornádo obce na jihu Moravy a tak jsme
zaslali finanční dar obci Hrušky ve výši 10 000,-kč.
Od měsíce července se rozběhl seriál soutěží VC okresu Vyškov
ve kterém jsme měli zapojeny dvě družstva mužů. Celkem jsme
se zúčastnili 9 soutěží, jedné noční soutěže a soutěže v Mokré.
Protože máme omlazené týmy o kluky z Olšan, Rousínova,
Nemojan kteří sbírají zkušenosti a učí se tak jsme se umistňovali
v druhé desítce startovního pole. Věřím, že se vyběhají a
výsledky se dostaví jsou mladí a učenliví.
V sobotu 24. července se uskutečnila slavnostní valná hromadu u
příležitosti 120 výročí založení sboru, které se z důvodu epidemie
covidu 19 musela posunout až na tento termín. Po vyslechnutí
zprávy z historie sboru byly předány ocenění členům sboru, kteří
se podíleli na činnosti a aktivně působí ve sboru. Jednání se
zúčastnila starostka KSH JMK a zástupci HZS a sborů v okrsku
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Drnovice. U příležitosti tohoto výročí jsme vydali publikaci, nechali
vyrobit pamětní medaile, hrníčky, propisky a klíčenky. Sboru byla
předaná stuha k praporu starostkou KSH JMK.
V srpnu jsme uspořádali již XX. ročník soutěže o pohár starosty
sboru a o putovní pohár starosty obce. I ptřes nepřízeň počasí se
soutěž vydařila zúčastnilo se v kategorii mužů 18 družstev, 7 žen
a dvě družstva veteránů na závěr soutěže provedli ukázku mladí
hasiči. Poděkování patří sponzorům a obci Tučapy bez jejichž
podpory by se tato soutěž neuskutečnila a členům sboru za její
organizaci.
V měsíci září jsme ve Vyškově na tartanu u ZŠ Letní pole spolu
s SDH Hlubočany s Liborem Fialou uspořádali již 3 ročník
soutěže v překážkovém běhu mladých hasičů na 6m
s překážkami a štafetou dvojic, které se zúčastnilo 100 dětí.
V měsíci listopadu jsme provedli sběr kovového odpadu.
Do nového roku máme přání, aby se konečně započalo
s výstavbou garáže pro cisternu, ať májí členové zázemí pro
údržbu techniky a jednak proto, že nevíme jak dlouho bude ještě
cisterna v družstvu být. V současné době je garážování bez
elektřiny, temperování proto bude bez vody a udržovacího zdroje
baterií.
Z činnosti družstva MH
Aktivity kolektivu mladých hasičů byly v letošním roce z důvodu
různých nařízení dost omezeny. V jarní části sezony proběhlo
pouze okresní kolo hry Plamen. Zúčastnili jsme se s družstvem
starších žáků doplněné mladšími. Nejlepšího výsledku jsme
dosáhli v požárním útoku a to 6. místem. Celkově pak skončili 8.
Se zlepšeným počasí na jaře jsme alespoň trénovali. Na konci
prázdnin jsme provedli ukázku na závodech dospělých u nás v
Tučapech.
V září jsme zavítali na závody jednotlivců a štafety požárních
dvojic ve Vyškově. Nejvíce se dařilo Jakubovi Hladkému, který
skončil 3. v kategorii starších chlapců. V kategorii mladších pak
Elišce Lžičařové 7. místem. Ve štafetě jsme skončili rovněž
7. místě. Od podzimu a pokud to opatření neomezí, se scházíme
každý týden v tělocvičně za obchodem.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat obci Tučapy a všem
sponzorů za podporu činnosti našeho sboru, všem členům, kteří
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se podíleli na činnosti sboru v tomto roce, poděkování patří i
rodinným příslušníkům, že tolerují to, že tráví tolik času mezi
hasiči.
Protože je topná sezóna v plném proudu apelujeme na občany,
aby dbali na bezpečnost při provozu tepelných spotřebičů, kamen
a kotlů, dodržovali termíny revizí a prohlídek komínů a
spalinových cest. Rovněž, aby věnovali pozornost pří zapalování
svíček adventních věnců a svícnů a nenechávali je bez dozoru.
Při zapalování ohňostrojů dodržujte návod a dbejte na
bezpečnost svou i okolí

Závěrem mi dovolte, abych popřál všem klidné prožití svátků
vánočních, do nového roku 2022 přeji hodně zdraví štěstí a
pohody.
Miloslav Brandýs, Jednatel sboru
Petr Lžičař, veducí mládeže
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TRADA TUČAPY
Dne 4.9.2021 se konaly tradiční Tučapské hody. I přes zkrácenou
dobu na nácviky, z důvodu pandemie, jsme zvládli nacvičit pestrý
program. K vidění bylo, zaplétání máje, moravská beseda, karičky
i půlnoční překvapení.
Ráda bych touto cestou poděkovala zastupitelstvu obce Tučapy
za finanční i organizační podporu, všem sponzorům, kteří
přispělyi dary do hry o ceny. Také děkujeme všem, kteří nám
pomohli při přípravách našeho velkého dne.
I přes netradiční termín (obvykle bývají hody druhý víkend v září)
nás přišlo podpořit mnohem více návštěvníků než minulé ročníky.
Za to vám patří velké dík.
Doufáme, že jste si tento den užili s námi tak, jako my a budeme
se těšit příští rok.
Monika Menšíková
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Děje se ve škole a školce
„Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás”. Tento
výrok Ernesta Legoué je motto naší Základní a Mateřské školy v
Tučapech. Snažíme se rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl
schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat a také,
aby byl zodpovědný za své jednání. Věkově smíšené třídy
přirozeně podporují spolupráci a rozvoj sociálních dovedností.
Snažíme se využívat efektivní metody výuky, které vedou žáky k
týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu.

Našim velkým úsilím bylo, rozšířit školu o další třídu, což se nám
v tomto školním roce povedlo. Pět ročníků naší malotřídky je
rozděleno do třech tříd. Začali jsme využívat krásné nové prostory
v podkroví naší školy, které jsou vybaveny nadčasovým
nábytkem a moderními pomůckami. Nově je našim žákům k
dispozici 3D tiskárna a práce s Ozoboty – robotickou vzdělávací
hračkou, jejíž cílem je především rozvoj logického myšlení,
kreativity a algoritmického myšlení.
Jak je našim zvykem i tento rok jsme vybrali téma, které nás
provází celým školním rokem a tím je Vesmír.
Sluneční soustava, planety, hvězdy, kosmonauti a ufoni nám
letos zpestřují naši společnou školní práci.

Mgr. Petra Holzerová
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Oznámení
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Ráda bych slíbila všem občanům, že v sobotu 8. ledna 2022
proběhne Tříkrálová sbírka klasickým koledováním, do ulic vyjdou
děti v pláštích a korunkách, uslyšíme dětské hlásky zpívat
známou písničku My tři králové, jdeme k Vám…. Budu o to
usilovat, jak jen to půjde. Nicméně hodně záleží, jaká budou
aktuální opatření. V případě omezení umístíme pokladničku do
obchodu, kde budete moci přispět libovolnou částkou.
Když se ohlédneme, uvidíme, že se s námi svět moc nemazlí. Boj
s covidem, tornádo na jižní Moravě a další přírodní katastrofy
všude ve světě. Tolik lidí nějakým způsobem trpí a potřebuje
pomoc. Každá pomoc má svůj význam. Můžeme začít malým
rozhodnutím, nabídkou pomoci naším nejbližším, drobné skutky
přátelství, finanční příspěvek atd. Spojme všichni své síly a
udělejme to nejlepší, co můžeme, aby se nám každý den žilo o
trochu lépe. K tomu ať nám žehná po celý příští rok náš Pán.

K + M + B = Christus mansionem benedicat = Kristus požehnej
tomuto domu.

Požehnej Tě Hospodin Bůh, abys viděl pokoj po všechny dny
svého života (Žl 128)

Marie Šoupalová

[27]

Pro pobavení
ŠTĚDROVEČERNÍ LIDOVÉ TRADICE
PŮST
Štědrý den je poslední den půstu, kdy na stůl patří jen bezmasá
jídla a polévky. Je známa pověra, že ten, kdo se na Štědrý den
postí, uvidí zlaté prasátko. Jde o velmi starou pověru, kterou
již Šimon Žlutický - český literát a obchodník v Rakovníku, kde
zastával i funkce písaře a primátora - v roce 1588 zmiňuje v
dopise, že na Štědrý den byl bez jídla, pití, zlatých
prasátek. Škádlívali se pak odleskem zrcadélka, které jako zlaté
prasátko „běhalo“ po zdi.
DÁRKY
Na Vysočině rozdávala dárky „štědrá bába“. Děti pověsily
punčochy nohavice, sukničky a podobně co možná blízko dveří a
když ráno vstaly měly tam od Štědré báby nadílku.
V Podkrkonoší v rodinách s menšími dětmi byla hlavní zábavou
Štědrého večera „Kristydle“. Vánoční stromek je v 19. století v
Krkonoších neznámý, mladí čekají na příchod Ježíška „Kristydlete“. Bohaté štědrovečerní nadělení v Krkonoších
znamenalo jablíčko, oříšek či prostinkou lacinou hračku ze dřeva.
Kristydle obyčejně představoval výmluvnější tkadlec zahalený v
bílém plátně, který obešel několik stavení, zazvonil pod okny
nebo za dveřmi a děti, které si před něj klekaly byly podrobeny
dosti obtížné zkoušce. Zkoušeny byly modlitby, otázky z
náboženství a biblické dějepravy.
OVOCE
Po večeři se ještě v 19. století dělaly z jablek a fíků a ze suchých
hrušek, švestek, z kaštanů, rozinek, ale hlavně z ořechů podle
fantazie a dovednosti zkušenějších figurky.
KOLEDY
Do 19. století po koledě chodívaly nejen malé děti, ale také
dospělejší děti, studenti a žáci. Koleda byla pro žáky v 15. až 17.
století důležitým zdrojem výživy. O vánoční koledě nosili s sebou
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Děťátko, o koledě na Tři krále chodívali „s hvězdou“. Na koledě
zpívali lidové i umělé vánoční písně a dostávali za to dárky.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Na Štědrý den, nebo před tímto datem bývá zdoben vánoční
stromek. Ještě na konci 19. století je zmiňován jako zvyk cizí, ale
běžný, a v polovině 20. století je nezbytností i na Moravě všude,
kde jsou děti. Vánoční stromek je také často zdoben i v kostelech.
JMELÍ
Ještě novějšího původu, než vánoční stromek, je v Česku obyčej
se jmelím na Vánoce. Na konci 19. století přibylo mezi vánoční
nezbytnosti v Praze i po českých městech vůbec, zelené jmelí s
bílými bobulkami. S ohledem na skutečnost, že jmelí bylo
spojováno s keltským, tedy pohanskými, čarodějnými zvyky,
budilo mezi křesťany nedůvěru a obavy.
O jmelí existuje mnoho legend. Podle jedné z nich bylo kdysi
stromem, z jehož dřeva byl vytesán kříž, na němž zemřel Kristus.
Strom hanbou seschl do malých keříků a proměnil se v rostlinu,
která přináší dobro. A stejně jako věřící přijímají tělo Kristovo i
jmelí přijímá živiny z jiných stromů.
Pod jmelím se v dřívějších dobách v období Vánoc a Nového
roku mohli muž a žena políbit v přítomnosti někoho jiného.
Ve středověku se jmelí také používalo jako významná léčivá
rostlina. V lidovém léčitelství se jmelí používalo proti mnoha
nemocem – “proti zimnici, běhavce, žlutici, souchotám, hryzení
v životě (břiše). Proti padoucí nemoci se používalo všeobecně a
také proti parazitům.”
BETLÉM A JESLIČKY
Betlém byl většinou v českých zemích vyráběn domáckým
způsobem bez snahy vytvořit nějaké vznešené umělecké dílo.
Výjevy v betlémech byly provedeny podle českého života, vesele,
s výjevy typickými pro dané místo, s výjevy řemesel a většinou
šlo o betlémy tištěné na papíru, malované na dřevě, nebo figurky
upravené z vosku, ze dřeva, ze sádry a podobně. Betlémy bývaly
zhotovovány jako prosté dioramata, nebo sošky, nebo s
pohyblivými stroji, více méně umělými, ať v domácnosti nebo v
kostele.
Moderní jesličky jsou často vyřezávány uměleckými sochaři v
životní velikosti jako umělecká díla, které pak reprezentují
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zhotovitele a duchovní vážnost liturgické doby. Postrádají ovšem
rozpustilost a radost dříve typickou pro české betlémy a jesličky.

ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY A RITUÁLY
Častým moderním zvykem je procházka před večeří. Někde bývá
procházka spojena s moderním vánočním zvykem pustit
vánočního kapra do řeky ve městě, což bývá někým považováno
za záchranu pro uvedeného kapra, odborníci toto však
nedoporučují.
Plodnost a bohatství
Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě
rukama hladit ovocné stromy a volat: „Stromečku, obroď, obroď“,
aby byly plodné.
Během štědrovečerní večeře se v různých oblastech země
dodržují některé zvyklosti. Často je zmiňován zvyk položit pod
talíř minci či šupinu, tento zvyk měl udržet peníze v rodině nebo je
přinést. Součástí večeře měly být luštěniny, nejčastěji měla být při
večeři zkonzumována lžíce vařené čočky, aby byla příští rok
dobrá úroda a spousta peněz. Jinde byly přivolávány peníze kaší
z jáhel a obilovin. Podle pověry se toho, kdo nosí u sebe tři
šupiny ze štědrovečerního kapra, drží peníze. Kdo na Štědrý den
nedá nikomu dar, do roka prý skončí v bídě.
Zbytky jídla ze štědrovečerní večeře se zakopávaly do země u
ovocného stromu, nebo se kladly k jeho kořenům. Také třesení
ovocnými stromy na Štědrý večer mělo zajistit bohatou úrodu.
Štěstí a smůla
Mezi večeří a půlnocí se hrávaly karty a kostky, aby hráči zjistili,
jaké štěstí je čeká příští rok, jak jim půjde karta. O Štědrém
večeru má mít kapsy hospodář otevřené, aby do nich napadalo
štěstí, aby přišel hospodář k bohatství. Prát prádlo na Štědrý den
přináší smůlu.
Sv.Štěpán
Svatý Štěpán (26.12.) byl považován podle lidové víry v českých
zemích od odedávna za patrona koní. Kněz po kostele na sv.
Štěpána chodil a kropil oves svěcenou vodou, a farníci na něj
házeli hrstmi oves, prý na památku kamenování sv. Štěpána.
Další oblíbená zábava bylo tzv. „štěpánování“ Podstata spočívala
v tom, že ráno na sv. Štěpána si naplnili hoši kapsy připraveným
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zrním, ovsem a též ječmenem. Po cestě na mši se obyčejně
domluvilo několik hochů a spolu obstoupili vyhlédnuté děvče a
házeli jí hrstmi zrní do tváře, aby prý byla červená, zdravá,
obratná a hezká, aby se vdala snadno a brzy. Po mši hoši vyšli
dříve z kostela a metali opět zrní všem dívkám do tváří, dokud
zásoba zrní v kapsách vystačila.
Téhož dne podávaly ženy svým mužům „gatě“ (kalhoty),
naznačujíce tím, že chtějí být po celý rok poslušné. Podobně na
Hané časně ráno děvčata umývaly chlapce a podávají jim gatě,
za což dostávaly „sladkou kořalku“ (likéry).
Nový rok
Nový rok byl odedávna oslavován bujarým veselím.
Na Nový rok se obracely kožichy naruby a zlatily cylindry,
klobouky, převracely se drožky a pořádaly se průvody. Půlnoc na
přechodu od starého roku k novému roku byla vítána hlaholem
zvonů, zpěvem hlásného na věži a jásotem a radovánkami
obyvatel, projevujících radost že se dočkali nového (dalšího)
roku.
Na Hané bylo oblíbeným novoročním zvykem »skrajovat buchtu*.
Na Vyškovsku se složily děvčata na Nový rok a upekly velikou,
dobrou buchtu. Ověnčily ji, ozdobily ovocem a cukrovím a zanesly
do domu nejoblíbenějšího děvčete. Tam přišly zanedlouho také
mládenci „skrajovat buchtu“ a přinesli víno nebo sladkou kořalku.
Zasedli s děvčaty, každý vedle své milé, za stůl prostřený bílým
ubrusem. Nejvýznamnější z nich skrojil buchtu, po něm krájeli
buchtu i ostatní, pojídajíce každý svůj díl s děvčetem, které je
bylo milé.
Tři králové
V lidové tradici bylo zvykem na tento svátek volení „krále“
mazancem. Do pečiva se zastrkoval penízek, a komu z domácích
po rozkrájení připadl kousek s tímto penízkem, byl „králem“. „Král“
pak kropil podle starého obyčeje stavení a psal tříkrálové křížky.
Oblíbenou zábavou, která má původ v křesťanské legendě o
Třech králích, bylo chození Tří králů, chození s hvězdou.
Tři králové byli zpodobněny jako postavy v pěkném královském
oděvu. Nejnápadnější a často i nejzdobněji nastrojen byl král
Baltazar, vypodobněný jako mouřenín s červeně malovanými
rty. Jinde na sobě měli králové alespoň bílé košile a modré pentle
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a na hlavách koruny polepené pozlátkem a různobarevným
papírem. Černý vzadu (Baltazar) měl přes košili černý kabát téže
barvy jako kytli (sukni) z tuhé látky, bílí králové měli bílé sukně
tenké.
Koleda tří králů v nejjednodušší verzi zněla „My tři králové, my
jdeme k vám, štěstí, zdraví, vínšujem vám, štěstí, zdraví, mnohá
léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka jest cesta naše,
chceme znáti srdce vaše, náš kamarád černý vzadu, vystrkává na
vás bradu! On bude všady kouřiti, s námi o dárek prositi! “ poté co
vykouřili všecky kouty příbytku kadidlem dostali několik grošů a
odešli jinam. Jinde se uchytila verze s textem který obsahuje
často vzpomínanou pasáž:„A já černý vystupuju, a nový rok vám
vinšuju. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená.“
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Má-li se člověk stát
Jan Amos Komenský

člověkem,
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musí

se

(TAJENKA).

[34]

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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