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Slovo starosty obce

Vážení a milí spoluobčané,
s koncem roku přichází sváteční čas, kdy se každý z nás snaží obdarovat své nejbližší
nějakým dárkem. Dárky mohou být okázalé, drahé, ale i skromné, nenápadné, sváteční, ale
i všední. Važme si těch všedních a neočekávaných, přestože nejsou tak třpytivé.
Stejně se teď zamýšlím nejen jako otec rodiny, ale i z pozice starosty naší obce. Promítám si,
co jsem udělal pro své blízké, pro občany Tučap, čím jsem je „obdaroval“. Rok je sice
dlouhý, ale rychle ubývá. Na některé věci člověk zapomíná, musím si je připomenout svými
zápisy.
Vzpomenu jen nejdůležitější a nejzásadnější úkol, nad kterým jsme strávili na Obci nejvíc
času a energie, a to projekt „Silnice a chodníky“. Právě tahle práce není zatím vidět, ale snad
to bude ten nejpěknější dárek, který Vám chci v blízké době věnovat.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám všem přeje

Váš starosta Bronislav Rezek
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Hospodaření obce
Na začátku roku 2019 obec vykazovala peněžní prostředky ve výši 2 831 000 Kč
V letošním roce vynaložila prostředky např. na:
- doplacení veškerých úvěrů, které obec měla ve výši 704 900 Kč,
- úhradu projektové dokumentace na silnici přes obec a žádost o dotaci na SFDI
228 000 Kč,
- nové webové stránky obce 30 700 Kč,
- opravu veřejného osvětlení v částce 39 900 Kč,
- opravu obecního rozhlasu 20 900 Kč,
- vypracování studie na vybudování rybníků v obci 66 600 Kč,
- projekt sběrného dvora 20 000 Kč,
- provedení drobných stavebních úprav v budově obecního úřadu a dovybavení novým
účetním programem včetně hardware 112 100 Kč,
- nový povrch komunikace na dolním konci za 82 000 Kč,
- nový vůz pro zásahovou jednotku s přispěním Zlínského kraje a Ministerstva vnitra,
obec přispěla částkou 280 700 Kč,
- opravy na bytovém domě v částce 52 000 Kč,
- vybudování nové opěrné zídky před domem č.p. 29 za 280 000 Kč,
- malou úpravu dětského hřiště na návsi 5 700 Kč,
- podíl obce na kulturních akcích v průběhu roku 2019 - 54 300 Kč.

Dále byla provedena spousta drobných úprav a oprav po celé obci, pořízeny knihy do
knihovny, dovybavena kuchyň v KD. Občané starší 70 let obdrželi dárkové balíčky
a kytičky. Nemalou částkou obec přispěla na provoz hasičům, Základní škole
v Uherském Hradišti a Mateřské škole ve Vážanech.
Po všech těchto investicích a dalších nutných provozních nákladech vykazovala
obec k 9. 12. 2019 zůstatek ve výši 3 077 600 Kč.
Poznámka: všechny výše uvedené částky jsou zaokrouhleny matematicky na stokoruny.

Starosta obce, Bronislav Rezek
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Ohlédnutí za letošním rokem – kulturní aktivity obce
Kulturní akce se musí zrodit v mysli, důkladně připravit, poctivě zrealizovat, ukončit. Můžu
říct, že to není vůbec jednoduché. Za každou akcí je skrytý tým nadšených
a pracovitých lidí, kteří obětují svůj volný čas, sílu i energii pro radost svých bližních.
Proto hned v úvodu vyjadřuji jménem celého zastupitelstva obce velké poděkování
a úctu všem těm, kteří nám v letošním roce připravili tato šťastná a radostná setkání.
Můžeme být pyšní, že i letos při Tříkrálové sbírce kluci Hrančíkovi vykoledovali
rekordní částku.

.
S bohatou nadílkou odcházeli nejen vítězové tradičního koštu domácích pálenek – Tučapské
štamprle.
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Spousta pohádkových postav se vyrojila v kulturním domě při únorovém Dětském
karnevalu. Pohádkové bytosti zaplnily sál a užily si odpoledne při tanečcích, hrách
i sladkých odměnách.

S jarem přišly do sálu KD i ženy, které se mohly pobavit při retrooslavě MDŽ.

Chlapci naopak předvedli svou mužnou sílu při stavění i kácení máje.
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Mám radost z každé osobní iniciativy – díky za veselé prázdninové kosení.

Přes nepřízeň počasí - po mnoha letech v termínu konání pršelo - se na Slavnostech vína
v Uherském Hradišti v průvodu sešlo opět hodně krojovaných. Křest deštěm zažili
s úsměvem i naši úspěšní „stánkaři“.
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S troškou do mlýna jsme přispěli i našim hasičům při Tučapském džbánku.

Přes počáteční komplikace i letos proběhly úspěšně tradiční Slovácké hody s právem.

Svou přítomností nás o hodech poctil i Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář
Arcibiskupství olomouckého u příležitosti 85. výročí posvěcení kostela v Tučapech.
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28. říjen, tedy výročí vzniku naší republiky, se sešli rodiče s dětmi, aby uctili památku
padlých spoluobčanů. Světélky při lampionovém průvodu obcí i na návsi rozsvícenými
dýněmi jsme vzpomněli na „dušičky“.
Prosinec začal slavnostním vysvěcením obřího adventního věnce otcem Vavřincem.

Sváteční neděle pak pokračovala přátelským posezením našich seniorů ve slavnostně
vyzdobeném sále kulturního domu. V milé, přívětivé a dobrosrdečné náladě jsme ukončili
první adventní neděli.

Pro děti bylo vyhrazeno sobotní odpoledne 14. 12. Činorodé maminky pro ně připravily
vánoční dílničky, kde si caparti mohli vytvořit vlastní vánoční dárečky a přáníčko. Po
setmění na děti čekalo pod rozsvíceným vánočním stromem na návsi dárečkové překvapení.
Nové občánky přivítal starosta obce Bronislav Rezek v neděli 15. 12.
Následující pátek – pozvánka pro příchozí k betlému na tradičním místě - dárek tentokrát
Ježíškovi.
Současně bude zahájena vánoční výstava „Vyšívané obrázky“ a potrvá do nedělního
podvečera.
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Na úvod vyjádřeno poděkování všem, kdo připravují; na závěr poděkování všem, kdo se
kulturních akcí účastní, pobaví se a odmění svým úsměvem a pochvalou ty, kdo jim radost
přichystali.
Člen zastupitelstva Mgr. Zdeněk Gajdoš

Předpokládané akce v roce 2020
Po opakovaných jednáních na Ředitelství silnic Zlínského kraje se v průběhu roku 2018
konečně podařilo dohodnout postupy k realizaci průtahu obcí.
První fáze představuje výměnu vadné a netěsné kanalizace pod okresní silnicí ve správě
Slováckých vodáren a kanalizací Uherské Hradiště (SVK UH). Do ní se budou napojovat
stávající kanalizační přípojky domácností a také 14 ks přípojek domácností, které dosud
napojeny nebyly. Valná hromada SVK UH konaná v dubnu 2019 odsouhlasila záměr
výměny kanalizace v Tučapech v hodnotě cca 15 milionů Kč.
ŘS ZK připravovalo projektovou dokumentaci na výměnu celého tělesa silnice v šířce 6 m
a zvětšených silničních oblouků v celkové délce 913 m. Na jednání Rady Zlínského kraje
dne 2. 12. 2019 bylo schváleno provedení nového povrchu silnice III/4275 v obci Tučapy
v částce přes 24 miliony Kč. Na základě tohoto rozhodnutí připravuje ŘS ZK výběrové
řízení na zhotovitele stavby.
Součástí opravy silnice bude i rekonstrukce chodníků ve správě obce. Dotaci na jejich
financování vypisuje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) za podmínky zajištění
bezbariérovosti, osazení obrubníků z obou stran a návaznosti na vjezdy k rodinným domům.
Dále obec zajistí vybudování točny pro autobusy včetně zastávky. Celková finanční
náročnost činí pro obec asi 13 milionů Kč. Dotace SFDI by v případě kladného vyřízení
mohla činit až 85 %, takže obec by hradila cca 4,5 mil. Kč.
Všechny subjekty (SVK UH, ŘS ZK a obec Tučapy) uzavřely dohodu o společném postupu
(podpora žádosti o dotaci SFDI) s následujícím harmonogramem prací:
- zahájení březen 2020 (kanalizace),
- od dubna 2020 silnice a chodníky,
- ukončení hlavních prací předpokládáno v říjnu 2020.
Obec bude postupně po částech uzavírána pro silniční provoz.
V této souvislosti si budou muset všechny domácnosti vyřešit odvod dešťových vod, které
nesmí být vypouštěny na silnici, ani na chodníky.
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Další očekávané akce příštího roku:
- Tříkrálová sbírka bude tentokrát v naší obci probíhat 4. 1. 2020
v odpoledních hodinách. Za Vaši podporu předem děkujeme.

- Košt slivovice v sobotu 25. 1. 2020 (degustace vzorků 18. 1.).
- Velikonoční klepání (místo zvonů) – čtvrtek 9. 4. – sobota 11. 4. 2020. Připravte
a vybavte své děti, vnuky i známé.
- Stavění a kácení máje za podpory obce počátkem a koncem května. Přijďte akci
podpořit i přes rozkopanou silnici.
- Tučapské hody s právem plánovány na 3. a 4. října 2020.
- Zahájení adventu – rozsvícení adventního věnce s požehnáním je plánováno na neděli
29. 11. 2020 odpoledne.
- Mikulášská nadílka pro děti včetně rozsvícení vánočního stromu připadne
pravděpodobně na 12. 12. 2020.

Místostarosta obce, František Hrančík
(redakčně upraveno)

Z knihovny....
V letošním roce si knihovny v celé České republice připomínají 100 let od schválení
1. knihovnického zákona, který zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou
tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. Díky tomuto zákonu patří Česká republika ke státům
s nejhustší sítí knihoven.
V Tučapech byla knihovna zřízena roku 1926 v budově školy přičiněním tehdejšího správce
školy.
Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce 1959 Zákonem o jednotné soustavě knihoven,
který je propojil do jednotné, organizované sítě. Tučapská knihovna se v těchto letech
stěhovala do místnosti nové budovy tzv. místního národního výboru. Knihy byly uspořádány
a obaleny a také byly pořádány výstavky knih a besedy pro mládež a čtenářské besedy.
Třetím zákonem č. 257/2001 Sb. je kladen důraz na další služby. V současné době již
knihovny neslouží jen k půjčování knih, ale stávají se vzdělávacími a kulturními centry,
takže hlavně na malých obcích jsou místy pro setkávání lidí, umožňují přístup k internetu
a změnil se i jejich vzhled.
Další změna postihla tučapskou knihovnu v roce 2013, kdy byla přestěhována do prostor
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nové nadstavby nad kulturním domem. Pro knihovnu tak vznikly dvě příjemné místnosti,
a to pro dětské a dospělé oddělení.
Knihovna se stala místem nejen pro hledání povinné četby školáků, ale i místem pro chvilku
„sednout si a vybrat knížku" pro maminky na mateřské dovolené a pro seniory místem „s tím
internetem".
Co přinese další zákon o knihovnách? Uvidíme...
Do té doby čtěte, čtěte, čtěte...třeba knížky půjčené v naší knihovně... takže: na viděnou
každé pondělí odpoledne....
Vaše knihovnice
(redakčně upraveno)

Vánoční reminiscence
Myslím, že už je to zase tady. Když v této době jdu nakoupit ty nezbytné věci, které
kupuji týden co týden, tak opět vidím plné obchody lidí a všichni nakupují. Nejlepší zboží,
nejdokonalejší výrobky, všechno za bezkonkurenční ceny, tři kusy za cenu dvou, ba
dokonce mnozí nakupují docela zadarmo… Až se člověku tají dech nad tím, jak je to
všechno výhodné a kolik bych prodělal, kdybych si snad některé věci dokonce vůbec
nekoupil…
Je ale něco, co si nekoupíme v žádném obchodním řetězci, protože to NĚCO je
skutečně zdarma! A každý toho může mít tolik, kolik chce – když ovšem bude opravdu
chtít. Je to Boží láska, kterou Bůh rozdává po plných náručích. A zvláště v této době.
Protože doba, kterou prožíváme v těchto dnech, patří k těm nejkrásnějším obdobím roku.
Je to doba očekávání, doba milosti, doba plná emocí. Je to doba, kdy se vracíme do
dětských let a čekáme, až On přijde. Ale protože už jsme velcí, víme už, že až se to
očekávání naplní, že nesestoupí po zlaté šňůře, ani na sáňkách, ani na ničem jiném,
protože Ten, na kterého čekáme, nepřijde, aby byl mezi námi, ale aby byl v nás. Aby
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ozdobil srdce těch, kdo ho tam pozvou. V našem nitru se rozsvítí tajemná záře a zazní
jemná melodie štěstí a ta záře bude vystupovat z každého z nás a tichounká melodie bude
zníti… Období adventu je tady proto, abychom se na tu kouzelnou chvíli připravili,
abychom se naučili vidět a naslouchat, protože to, co přijde, je velmi subtilní a kdo nebude
připraven, může přijít zkrátka. Zato ti, kdo se připraví dobře, budou to štěstí moci rozdávat
a sami z něj budou ještě dlouho žít. A to Vám z celého srdce přeji.
K Vánocům neodmyslitelně patří také vánoční mše svatá. Pro někoho, žel, je tou
jedinou v roce, ale věřím, že i tito „jednoročáci“ prožijí při té mši něco výjimečného,
neopakovatelného, něco, co jim usedne do srdce a přitom je povznese a naplní štěstím.
A budeme při tom myslet i na všechny ty, kdo mezi nás přijít nemohou, protože jim to už
stáří nebo nemoc nedovolí. Budeme myslet na ty, kdo jsou někde daleko i na ty, kteří už
s námi nebudou nikdy, protože odešli navždycky…

Vánoční program v kostele:
24.12. Út

6.45 Rorátní mše sv. podle misálu z r. 1962
22.00 Slavnost Narození Páně – půlnoční mše sv.

25.12. St

10.00 Slavnost Narození Páně

26.12. Čt

10.00 Svátek sv. Štěpána

27.12. Pá 16.30 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
- mše sv. se svěcením vína
28.12. So

7.30 Mláďátek, mše sv. podle misálu z r. 1962
16.30 Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

29.12. Ne 10.00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
- slavná mše sv. s obnovou manželských slibů
30.12. Po

16.30 Šestý den v oktávu Páně

31.12. Út

17.00 Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

1.1.

St

10.00 Slavnost Matky Boží, Panny Marie

6.1.

Po

10.00 Slavnost Zjevení Páně
- při mši sv. žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.

Požehnané, šťastné a klidné vánoční svátky vám přeje
Váš duchovní správce P. Vavřinec
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Stoleté působení SDH v Tučapech
V Tučapech byl Dobrovolný hasičský sbor založen 21.září 1919. Při společném shromáždění občanů se
z přítomných přihlásilo 32 členů. Tehdejším iniciátorem byl starosta Matouš Bartoň spolu s obecními
zastupiteli Janem Hlaváčkem, Josefem Hrobařem a Františkem Bartošíkem. Dobrovolný hasičský sbor se
měl podrobit organizovanému výcviku a v čas dusit požáry nebo poskytnout pomoc při různých živelných
pohromách.
Od počátku založení žil a pracoval nově založený hasičský sbor jen z darů a dobrovolných příspěvků. Jinak
byl sbor odkázán na svépomoc. Za tímto účelem pořádal sbor každoročně taneční zábavy, kulturní akce a na
nouzovém jevišti hrával divadlo. V roce 1922 si zřídil hasičský sbor svépomocí jeviště, které za poplatek
půjčoval. Několikrát ročně sehrál divadelní představení. V roce 1923 se podařilo na návsi u hostince postavit
stožár na sušení hadic. Koncem téhož roku sbor od místní obce převzal čtyřkolovou jednoproudní stříkačku
na nalévání, systém z roku 1875. Po částech byla také pořizována potřebná výstroj a výzbroj a v obecním
byla zřízena hasičská kůlna.
V lednu 1942 přešly všechny hasičské sbory pod správu obce, která „pečovala“ o sbor dle obecního
rozpočtu. Původní hasičské sbory tak začaly pracovat pod názvem „Svaz požární ochrany“. Všechen
majetek sboru, pořízený obětavostí členů, musel být předán do vlastnictví obce a sboru byl pouze půjčován.
V březnu 1954 došlo k sestavení 1. požární družstva mužů a díky úspěšné práci s mládeží sbor založil i
družstvo žáků, které se spolu s družstvem mužů zúčastňovalo různých soutěží, při nichž získali řadu prvních
a druhých míst.
Rok 1982 se plně nese v duchu socialistické doby, kdy povědomí občanů je pomocí všech možných
informačních kanálů zahlceno socialistickými hesly. Obrazem úspěšnosti v této činnosti je plnění
„socialistického závazku“ uzavřeného pro rok 1982. V následujícím roce přesáhl počet brigádnických hodin
tisícovku, na nichž se nejvíce podíleli členové Josef Sýkora, František Hrančík, Josef Hulín a Zdeněk Rožek.
V témže roce obdržel náš člen František Staufčík v Praze Zlatou plaketu Dr. Jánského za již 40 bezplatných
odběrů krve.
Po Sametové revoluci v roce 1990 opět došlo ke změně označení, „Sbor požární ochrany“ byl přejmenován
na „Sbor dobrovolných hasičů“. Byl upraven i znak, ze kterého zmizely pěticípé hvězdy. V téže roce vzniká
samostatný obecní úřad a také proběhly volby do obecních zastupitelstev.
Největší přírodní katastrofou, která naši obec zasáhla, byly kroupy, které doslova zasypaly obec v roce 1994.
Při které se členové i občané společně aktivně podíleli na jejich odklízení.
V roce 1998 došlo při pořádání Slováckých hodů s právem ke změně termínu. Dříve se konaly k datu
vysvěcení kaple v roce 1863. Po jejím zbourání a stavbě nového kostela, který byl vysvěcen 30.9.1934, se
datum hodů nezměnil. Došlo k tomu až v tomto roce, což mnozí přivítali, protože listopadový termín byl
sychravý a studený. Slovácké hody byly posunuty na první říjnový týden.
Od roku 2015 se sbor začal intenzivně věnovat práci s mládeží pod vedením Romana Šmíta a Zdeňka
Valenty ml. Svoji premiéru měli mladí Soptící na naší Pohárové soutěži v Tučapech v roce 2015. Vedoucí
mládeže úspěšně prošli potřebnými školeními, aby se mladým hasičům mohli věnovat na patřičné úrovni.
Začátky byly velmi obtížné, nejenže sbor nebyl vybaven pro soutěžení žáků a musel potřebné vybavení
dokoupit, ale také práce s mládeží při trénování a následné zúčastňovaní soutěží, je velmi časově náročná,
jak pro vedoucí, tak i pro samotné mladé členy. V současné době jsou mladí hasiči přihlášení do Velké ceny
Uherského Hradiště pro žáky a pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží. Proto je sbor velmi hrdý na své
mladé Soptíky i na vedoucí a ostatní členy, kteří se ve svém volném čase mládeži úspěšně věnují, protože v
naši mládeži vidí sbor svoji budoucnost
V současnosti má sbor dobrovolných hasičů 39 členů a 14 žáků.
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Současná společenská činnost sboru je velmi pestrá, pořádá několik akcí v roce. Členové také každoročně
absolvují různá školení, potřebná k bezproblémovému chodu sboru.
V březnu sbor zahájil rok pořádáním Okrskového aktivu na hasičské zbrojnici. Na aktivu se sešli zástupci
Kostelan, Nedakonic, Ořechova a Polešovic. Ještě tentýž měsíc sbor prováděl sběr kovového a
nebezpečného odpadu v obci, který je pořádán již od roku 1971 a kterého se zúčastnili nejen členové ale i
žáci v hojném počtu, sběr se uskladnil na farmě u pana Brázdila. Současně s touto akcí se také členové
připravovali na „nultý“ ročník zabíjačkový hodů, které se pořádali hned druhý den po sběru na místním
sportovním hřišti
27. dubna 2019 se náš sbor zúčastnil XXVI. mezinárodní hasičské poutě na Svatém Hostýně. V závěru mše
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, byly požehnány nové hasičské prapory včetně nového znaku našeho
sboru. Z tohoto zájezdu jsme se v hojném počtu zúčastnili 12.ročníku Dne země, který se již tradičně koná
v areálu Kovosteelu ve Starém Městě.
Během měsíce května hasičský sbor také pořádal okrskové kolo na místním sportovním hřišti. Této soutěže
se zúčastnil náš sbor a také sbory s Polešovic, Ořechova, Kostelan a Nedakonic. V němž naše soutěžní
družstvo se umístilo na prvním místě.
Koncem dubna se také konalo jako již každý rok tradiční stavění máje a na konci května jsme pořádali jeho
také již tradiční kácení.
Začátkem června se naši členové podíleli na organizačně velmi náročném dvoudenním pořádání Krajského
kola soutěže Plamen v Uherském Hradišti, kdy měli na starosti veškeré občerstvení pro tuto akci. Během
června se zástupci našeho sboru zúčastnili oslavy 100letého výročí založení sboru v Ořechově, kde byla
zapůjčena k vystavení i naše historická hasičská stříkačka.
V červenci náš sbor připravil tradiční zápas mezi svobodnými mládenci a ženatými pány, kdy se tento turnaj
datuje už od roku 1966. Pro všechny bylo nachystané bohaté občerstvení a speciality z udírny, které byly
také nachystány na XXX. ročník Pohárové soutěže.
Prázdniny sbor zakončil svou účastí na XIII. ročníku ukončení prázdnin na srubu ve Vážanech a také
táborákem pro děti pořádaném nikoliv u „Oveček“ ale tentokráte u „U kozenek“.
Nejvýznamnější událostí tohoto roku byla 100letá oslava založení sboru, která se konala 21.-22. září.
V sobotu 21. září byla oslava zahájena slavnostním obědem a poté byl pro všechny na místním sportovním
hřišti připraven velmi bohatý program, kterého se zúčastnily i jiné sbory, které nás přišly v tento slavný den
podpořit.
Letošní rok se náš sbor v úzké spolupráci s obecním úřadem, který vede pan Bronislav Rezek, snažil
dojednat pořízení nového hasičského vozu z vyhlášeného dotačního řízení. Toto úsilí všech zúčastněných
bylo nakonec úspěšně dokončeno a náš sbor se v nynější době může pyšnit novým vozem značky Ford,
který bude sloužit pro prospěch všem, kteří budou jeho služby potřebovat.
Co se týče historie našeho nového zásahového vozidla, tak tato začala již za vedení předchozí starostky
obce, paní Jiřiny Rozsypalové, která podala společně s SDH Tučapy 1. žádost pro jeho získání. Od té doby
proběhlo spoustu schůzek a jednání, ať už to bylo na krajském úřadě, nebo ministerstvem vnitra, dále se
řešili technické podmínky, výbava a výběr dodavatele nového vozu, ke kterým velkým dílem přispěl pan
Bronislav Kozelek, za což jsme mu velmi vděční. Nesmíme také zapomenout na starostu SDH Tučapy,
pana Pavla Elise, který též obětoval velký díl svého volného času, aby pomohl nemalým dílem veškerou
snahu o získání automobilu dokončit. Po mnoha měsících snahy a vyčerpávajících jednání se nový zásahový
vůz značky Ford konečně objevil u naší obce a v neděli 22.září 2019 došlo po mši svaté k jeho požehnání.
Koncem září náš sbor ve spolupráci s obecním úřadem Tučapy pořádal Slovácký džbánek, kterého se
zúčastnilo 5 nejlepší týmy z okresu Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav.
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Největší ze společenských akcí pořádaných sborem jsou Slovácké hody s právem. Hody se v Tučapech
pořádají nepřetržitě od roku 1985. Hasiči při pořádání spolupracují s obecním úřadem. Letos se stárkování
ujali stárci Petr Janalík a Alena Ferková. Také nečekaně velkou událostí letošních hodů byla svatá mše
s účastí biskupa Josefa Nuzíka z Olomoucké arcidiecéze, který mši svatou vedl. Hody byly poté zakončeny
hodovou veselicí, kde k tanci a poslechu hrála Nedakoňanka. Bohužel nám letos počasí moc nepřálo.
Dále se náš sbor připravuje na pořádání dalších akcí jako je Výroční Valnou Hromadu i Štěpánský turnaj ve
stolním tenise, ve kterém už soutěží nejen muži, ale i ženy a dorost, jehož organizaci již dlouhou dobu
zajišťuje Přemysl Hrančík a Alžběta Hrančíková.
Nejstarším členem sboru je pan Josef Sýkora, který letos obdržel pamětní medaili od hejtmana Zlínského
kraje a senátora J. Čunka jako výraz uznání a poděkování za aktivní a příkladnou činnost ve sboru a také od
senátora Iva Valenty obdržel pamětní minci svatého Floriána.
Předsedové Sboru dobrovolných hasičů v Tučapech: Matouš Bartoň 1919-1950, František Sekanina 19511955, Štěpán Bačák 1956-1959, František Mrkůs 1960-1961, Josef Vanda 1962, Alois Zachara 1963,
Antonín Hlaváček 1965, Vojtěch Tříška 1964, 1966-1970, František Běhůnek 1971-1982, Josef Hulín 19831997, Zdeněk Rožek 1998-2011, Libor Hrančík 2011-2015, současný starosta Pavel Elis je od roku 2015.
S vděčností vzpomínáme na všechny členy, kteří dle svých možnosti přispívali svou obětavou prací pro
SDH Tučapy. Nechť tyto vzpomínky zůstanou žijícím vzpruhou pro další práci a jakousi nepatrnou
odměnou za osobní obětavost pro bližního a společnost, pro rozkvět naší vlasti, aby náš společný život byl
stále bohatší a krásnější.

Vaše SDH Tučapy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA obce od 1.1.2019 do 15.12.2019
Narozen: Vilém Laga (13.2.2019), bydliště Tučapy č.79
Přihlášeni k trvalému pobytu: 3 občané
Odhlášeni z trvalého pobytu: 4 občané

Věková struktura obyvatel obce k 15. 12. 2019
Ženy (dívky)
Muži (chlapci)
Celkem

Mladší 15 let
22
20
42

15 – 18 let
3
7
10

Starší 18 let
109
95
204

Celkem
134
122
256

Obec Tučapy má 140 čísel popisných
Obydleno

88

Neobydleno

12

K rekreaci

23

Budovy občanské vybavenosti
Zbouráno

4 (z toho 2 bez čísla popisného)
15
Jana Brázdilová, účetní obce
(redakčně upraveno)
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Poplatky

ODPAD
Výše poplatku pro rok 2020 zůstává stejná jako v letošním roce, tedy
480,- Kč/osoba/kalendářní rok.
Poplatek majitelé rekreačních objektů: 480,- Kč/objekt/kalendářní rok.

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ve výši ve výši 60,- Kč a každý další pes 100,- Kč. Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců.

Splatnost poplatků:



v roční splátce do 30.11.2020
lze uhradit i ve splátkách, přičemž celý poplatek musí být uhrazen nejpozději
30.11.2020

Způsob úhrady poplatků:





bezhotovostně na účet č. 13020721/0100, variabilní symbol je číslo popisné
příslušného rodinného domu.
hotově na pokladně obecního úřadu v hodinách určených pro veřejnost, a to každé
pondělí od 7.00 do 13.00 a středu od 12.00 do 18.00 h.

Žádáme občany, aby nehradili poplatky za rok 2020 v roce 2019. Děkujeme

Jana Brázdilová, účetní obce
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Třídím, třídíš, třídíme
Od 1.1.2020 vzniká obci povinnost sběru použitého
oleje. Pro tyto účely bude umístěna před obecním
úřadem nádoba firmy Fritex na použitý olej a tuk.
Olej po vychladnutí nalijte přes sítko do PET lahve
a pořádně uzavřete. Odneste na sběrné místo a vložte
do označené sběrné nádoby FRITEX. Společnost
Fritex z použitých rostlinných olejů a tuků vyrábí
druhotnou surovinu vhodnou k výrobě biopaliv.
Informační leták firmy Fritex ke sběru použitého
oleje Vám byl vhozen do schránky spolu se
zpravodajem.
Ve středu obce jsou umístěny maloobjemové kontejnery na drobné plastové
odpady, papír a sklo.
Objemné odpady sem nepatří, proto vyjednal starosta obce s vedením obce Boršice
možnost odvážení těchto odpadů do jejich sběrného dvora, a to většinou bez
poplatku.

UPOZORNĚNÍ - ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA!
OTEVŘENO:
SOBOTA 11.1.2020
8:00 - 11:00
SOBOTA 8.2.2020
8:00 - 11:00
SOBOTA 22.2.2020
8:00 - 11:00

Vedení obce děkuje všem zodpovědným občanům, kteří pravidelně třídí odpad
a pomáhají tak nejen současným, ale i budoucím generacím.

Místostarosta obce, František Hrančík
(redakčně upraveno)
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Prosba občanům

Vážení občané Tučap, mám na vás prosbu,
pro Technické muzeum v Brně zpracovávám historii větrného mlynářství v ČR. U vás
v obci stával unikátní větrný mlýn na zahradě u Petrů č. p. 15. Vím o něm jen to, že
byl postaven okolo roku 1920, během hospodářské krize nefungoval a obnoven ve
změněné podobě byl v roce 1940. Rozebral ho Pavel Petrů okolo roku 1983. Dnes
z něj zbyly jen 4 kamenné sloupy – viz foto. Proto vás chci požádat o jakékoliv další
informace, vzpomínky či fotky, které by mi mohly historii mlýna a jeho konstrukci
vyjasnit. Děkuji předem.

Kontakt:
Ing. Doubek Jan, tel. 727896058, email: doubek.mlyny@vetrnemlyny.info,
www.povetrnik.cz
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Informace pro občany
Aplikace V OBRAZE je od června součástí našich nových
webových stránek.
Šikovný pomocník pro ty, kteří sledují dění v okolí
a vyhledávají aktuální informace. Zkrátka chtějí být v obraze.
Aplikace přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí i z té
naší, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na
úřední desce vybrané obce.
Výhody mobilní aplikace: Automatické načítání informací z webů obcí a měst do
aplikace Upozornění do mobilu na nově vložené informace na webu. Aplikace je pro
občany zcela ZDARMA a je určena pro operační systém Android a iOS.

Pokud nechcete mít v mobilu další aplikaci, můžete využít možnosti
Registrace Vašeho E-mailu na našich webových stránkách
www.tucapyuh.cz. Zasíláme tak aktuality, hlášení rozhlasu
a plánované akce. Vše víte do pár minut po vložení na náš web!

Obecní úřad Tučapy
Kontaktní spojení:
Obecní úřad
Tučapy č.p. 30
687 09 Tučapy

telefon: 572 593 362
e-mail: obec@tucapyuh.cz
www.tucapyuh.cz

Starosta obce: Bronislav Rezek, tel.: 731 187 828
Místostarosta obce: František Hrančík, tel.: 603 553 324
Členové ZO: Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Mgr. Přemysl Hrančík
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