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Konec roku,.,
Abychom neměli v životě to- Většinou si to právě na kontální zmatek, musíme si různě ci roku znovu připomínáme,
vypomáhat a usměrňovat běh děláme osobní a rodinnou bilannašich dnů. Jedním ze způsobů, ci, na 1ejímžkonci podtrhneme
jak to udělat a vnést do života a sečteme plusy a mínusy právě
jakýs takýs rád, je i to, že jsme uplynulého roku a podle toho,
si rozdělili (nebo nám bylo už co nám vyjde si řekneme, že to
kdysi dávno rozděleno) čas na byl bud' docela dobrý rok - to
více nebo méně přehledné části,
které nám měří časovéúseky.
Podle těch úsekůpak například
víme, kdy 1sme se narodili, kdo
je starší,protože se narodil dříve
než my, kdo je mladší, protože
na svět přišel až po nás. A tak
měříme dny, týdny, měsíce a roky
v našich končinách rok končína
konci měsíce prosince, což už
opět přichází a my všichni 1sme
zase překvapeni, jak ten rok
rychle utekl, jak už zase budeme
přepisovat datum, kde bude na
začátku dvojka a na konci sedmnáctka

když nám na konci vyjde plusové

vat a prositToho nahoře a stejně
nepřinese dobré výsledky
Já věřím, že každémuz nás, co
tu žtleme jde o to, aby se u nás
dobře žllo,
nevraživosti

to

aby

a žabomyšíválky zbytečně ne-

otravovaly atmosféru mezi lidmi,
vždyťpředevším nám starším,
kteří to plynutí času sledujeme
velice pozorně a uvědomujeme
si pomíjivost spousty věcí, které
nám kdysi připadaly důležité,
že je zbytečnési komplikovat
tu krátkou návštěvu tady mezi
narozením a smrtí

znaménko, nebo že to byl rok,
který nám přinesl víc trápení
než radosti, to když nám vyjde
znaménko mínus, Když jsme
v "plusu] přejeme si do nového
roku, aby to pokračovalo aspoň
Stejně jako loni, když jsme v ,,mÍPřeji nám všem, aby letošní
nusu" děláme všechna možná osobní i rodinná bilance vyšla
opatřenÍ, která jsou v našich sido plusu, aby hodnocení
lách, aby se tento špatný rok nepráce našich občanů,včetně
o pa kova
zastupitelů nepadlo do toho
je
A v tom velká naděje a náš obávaného mínusu, ale pokud
osobní motor, který ;e třeba padne, berme to všichni jako
nastartovat a nakrmit energií výzvu k tomu, aby příštírok
- palivem, abychom otočili vol- se sedmnáctkou na konci by|
Plynutí času se svými předěly je ant směrem k tomu příštímu rokem přívětivým a úspěšným
hodně zajímavé,člověk si často - lepšímuroku. Znáte to, co 5e a pIným lidského porozumění,
z,
neuvědomuje jak, kdy a proč říká : ,,Clověče přičiň se a Pán což nám všem občas schází.
kalendáře vznikly.
Bůh ti pomůže"A taky víme, že
jednou jsi
Každý z nás ale ž1e svým vlast- nic netrvá věčně - a
Jiřino Rozsqpolovó
ním tempem, má své vlastní dole,lednou nahoře. V tom je ta
jak se říká dělení času, a vlastní kalendář naděle, která opět
například počítáobdobí, kdy se umírá poslední
vdávaly- ženy nebo ženili - muži, Toto všechno můžemevztakdy se narodilo první, druhé, třetí hovat na svůj život osobní
dítě, první, druhé, třetí vnouče, i život většíhospolečenství
kdy vám někdo z vašich blízkých treba našíkrásné obce odešel, kdylste se vdávala nebo vesničky , prostě našich
ženil po druhé, po třetí, kdy 1ste Tučap Někdy 5e daří
5e zase rozváděli, kdy jste byli více, někdy méně
na jaké operaci, po které 1ste důležitéje to, co bylo
chtě nechtě museli změnit svůj řečeno - přičinit se.
jídelníčeknebo začítmírně spor- Bez té každodenní
tovat nebo aspoň chodit víc na práce a především
vycházky nebo třeba omezit pití spolupráce 5e
alkoholu
můžemevztaho-
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Jak šel čas v letošnímroce 2016
a rančícímdětem věnovala Eliška
alraktivní, protože po hraní
tradrčně Tříkrélovou sbírkou, |-,,l,erová a _]ana Brázdilová
a čieníknížeksi vlezou do
kdy naši ko]e C: : vyšli do ul c V březnu jsme pro naše ženy spacákůaspívknihovně
v nových pláš; :r které vese e uspořédali retro oslavu Mez- Hnec dalšíden jsme zahá,lili

Letošnírok zač;l r,, našíobci už

zářily na bílémsněhu

Av

lednu 1sme opět tradičně
už po deváré koštovali slivovici
a ostatnípá enly a Iikéry, celke r,l
jsme měll 21a vzorků z Tučap
a b'zkétrc :<oli ke koštovár'
hrá a c -oé cvá muzika Joseia
Marečka

V ún:,.l byIy

celkem dvě
záóavr,= a,ce .1edna pro dospělé
- maškar-íples pořádaný našimi
hasiči a 1edna pro děti - dětský
kaIne,,"e kde se maskovaným

inérodního dne žen s programem
plným numoru a zpěvu a tanců.

Opěr pro dětijsme ještě v březnu
připravili Velikonoční dílničky,
kde se děti s pomocí tatínků,
maminek a babiček učily plést
lor|ázky, malovat kraslice
papíru zajíčky,
vyrábět
kuřátka a ovečky, prostě všechny
možnésymbolyjara

a

z

výsra,;u starých folografií s vystou3e lím našíoblíbenéveselé
par.I\,-e z Boršic Výstava i vystoupení mělo u diváků veliký
ús pěc,,

V dubru naši hasiči a sportovci

posbírali po vesnici staré železo
a eJekrrospotřebiče

čle.cvénašeho hasičskéhosboru,r, dubnu uspořádali zálezd
Prvního dubna byla už po druhé na hasičskou pouť ve Křtinách

v našíknihovně Noc s Andersenem, akce která;e pro děti hodně

U j=.^

^
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Jak

šeI čas v

letošnímroce 2016

koncem dubna nastalo tradiční a pohárcvá soutěž SDH
stavěni má.;e a na konci května červencor,,éaktivityv srpnu

spous.J zalímavých věcí ozdravém ž ,,,otním stylu Veronika
jeho kácení - obě akce or- ukončeníprázdnin u oveček Zetnl.,,á
-e ve znamení příprav
ganizovali hasiči i s opékáním v Tučapech a taky ve Vážanech
Prosir-e c
špekáčkůpro děti
y záil účastna slavnostech vína na Vá":;e, naše ženy vyrobily obr:, ský advenrní r.lěnec
Den Země byl v našíobci ve zna- a otevřených památek v Uh
mení úklidu především jelího Hradišti, na začátku října tradiční který -- s:iIy po obvoou <ašny
okolí v čem nám letos pomáhali hody s právem V říjnu jsme na na,: letos jsnle rozsvítili
žáci z polešovskézákladní školy rozsvěcovali na návsi vyřezané vánočr,' s--rom novým barevným
Význam tohoto ]ne jsme si dýně a potom obešli s dětmi osvětle^'^ dělt 5 vyráběly
připomněli také v našíknihovně. Tučapy s rozsvícenými lampi- vánočr^',z:cb5, pri čekánína
Ještě předtím byla beseda Miku|áš= ,. sále kulturního
V polovině kvě.na dostaly ony
domu l; . -ročníchdílničkách.
všechny mamin<v dárek ke Dni s důchodci, kde našim starším
povyprávěla
spoluobčanům
v podobě krásného

matek

pásrna písniček,básniček,
scének a tanečků,které
s tučapskými dětmi

nacvičily
Marcelka Fryštá<o,vá a Maruška
pavlíčková

Zahájení prázdnin a malování
plenéru byly daIšíakce pro
děti i dospělé, fotbalové utkání svobodných proti ženatym

v
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Jak§eÉ čas v

= ,obil krasný
betlém t ž ,: _- elikosti, který,
ls,^e - ^- :. _- slupu do k--,- -. Ja-,, Tento ve i
Pave

Ht,,l

leťo§rr roce

-

,

betlém zva vš:::rny návštěvT do sálu, kde naše ženy ins.a
ovaly velkou výs.avu betlér- ,.
které zapů;čilipředevším obč,-Tučap Tento rok se sešlo ce l::-BO krásných srarších i nově_š _ betlémůCelý sál byl nádlt,- ,

vyz:oben což ]e zá:

--

=

především paníAničkyŠafá'_ .

V zátiěr- roku nás

.1ešiě ,=-:
.- ce Tu,na1 ve s :

pos e]ten]se -z Svatoštěpánsk;i ..otl _rad čně zaštiťu.le ?'=-, _
H,ar:í., a spol

a

ZCIr&

Volbg do Zastypitelstva Zlínskéhokraje
konané ve dnech

7.

a 8. října 2016

Výsledky v obci Tučapy
počet voličůcelkem

7 hlasů

203

/ydány úřední obálky

B2

Počet platných hlasŮ

B2

/olební účast

40,39

KRAJsKÉ

VOLBY

Kl-

_:

12 hlasů

9 hlasů

rhasY
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8nasů
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Včelaři
Vážení 5pc u3cčané,

obecního úřadu. Bylo zde k vidění
dovolte aby,ch zde napsal pár a ochutnání několik druhů medů
z domova i ze zahraničí.ukázřádků za spolek včelařů
ky a prode1 výrobků z medu
Sídlo spolku le sice v Polešovicích
včelíchproduktů Soutěže
ale má své členy i v Tučapech a hry pro děti, ale také ochutnávV roce 2015 došlo k rozšíření i<a medového piva pro dospělé.
členskézákladny Ke dvěr,a A každý z návštěvníkůsi mohl
zkušeným včelařůmpřibyli :ři zllusit vyiočit med Tímto bych
nadšenínováčci Jirí Fabián \iás nál pozval na dalšíročník.
Radek Zelinka, Lubomír Hroba'
-]Ce ]Sme 5e PO
::::a v letošnímroce se připoliI ra<=
corn[-,,ě
paní starostkou
pan farář Vavřinec Černý
,n,stoslarostou

a

B!ížíse vánoce, tak jeden me-

dov,ý recept pro jejich zpestření.

Sirup pro dospělé:

zázvor nastrouháme na hrubém
struhadle Loupat ho nemusíme,
stačího jen dobře omýt, nebo
vydrbat kartáčkem. Ve slivovici
rozmícháme připrave ný zázvor,
citronovou šťávu(kůru) a med
(lze přidat o trochu více) Vše
.
necháme zhruba 3 dny macelos
vat (louhovat), pak přecedíme,
a
zaměřili na naplníme do lahví
a dle potřeby
Tak.1ako |oni iletos _Js-= zkulrurnění prostoru bývalého
se přidali k organizaci ak:: smeiiště Doufáme, že by 5e užíváme po frťánkách při kašli
,,Zachraňte včely" V rámci ke ,é .ento prostor dal využítpro a nachlazení a na prohřátí (na
,,červa"). Lze užívati na
jsme roznesIi po obci připraveré včelařskézáměry
a zároveň spálení
kostce
cukru tak, ,1ako se dávali
sáčky se semeny medonosr,;:- :ím prospěli obci od vyčištění
dětem
nedobré kapky Kalné
rost|in s podrobným návcce- navezeného odpadu a nálezbai-vení není na škodu, _Je to
výsevu
tových dřevin.
pozůstatek zázvoru
Kdo měl chuť něco pro ,;č: V tuhle chvílije zde
Již vysazeno
udělat a zasel těch pár grarri několik stromů a keřů užitečných Dobrou chuť
měl pak možnost pozorova: -€Klidné Vánoce a úspěšnýNový
nejen pro včely, ale také pro lidi
jen včely při práci, ale i -:_;ii'
rok2017 přelí včelaři
a _1iný hmyz. Tímto bych :- _ě Například lípa malolistá, svitel
iatnatý, jerlín 1aponský, evodie
všem, kteří nás podpc'
Danielova, hloh obecný, agát
př Lubomír Hroboř
poděkovat a popřát, ab5, -'.
trnitý,
z keřů pak pámelník bílý,
včely dělaly jen radost
líska obecná, meruzalka vonná.
Dalšíúspěšnou akcívčelař-:,.,: komule Davidova (motýlí keř),
,,Medové odpoledne" kc-a-: dřišťál Thunbergův, zimolez
V Polešovicíchv nrn<-^ -: -- Purpusův, maliník a další
_,

r
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Zprávg z radnice
Obecní úřad Tučapy
Kontaktní spolení:
0becní úřad
687 09 Tučapy č 3O
telefon: 572 593 362
e-mail: obec@tucapyuh cz
www,tucapyuh cz

starostka obce:
PhDr Jiřina Rozsypalová
te| : 731 618711

Místostarosta obce:
Bronislav Rezek
tel :731 187 B2B

SPLATNOST POPLATKŮ:
Popla-inír. nlůžepo dohodě
uhradit pcr alky takto:
v ročnísplátce do 31 1 2017
v pololetních splátkách
I splátka do 31 1 2017
ll splátka do31 7 2017

poskyt",= ::čanŮm možnost získat
ověřené ., stupy z nížeuvedených

ú Hnnoy popLATKŮ:

zpŮsoB

hotově na pokladně obecního
úřadu ,v hodinách určených pro
,. eřejnosi a to každépondělí
od
7 CC Cc 1,1 00 a středu od 12 O0

-;.;;;."ostně

členovézo
Mgr. Zdeněk Galdoš
Petr Elis
Radek zelinka

na účetč. 13o2o7z1l0100

úřední dny:

Děkujeme za dodržování
termínŮ splatnosti.

pondělí 0700 - 11.00
středa 12 00 - 1B 00
Yyřízení žádostí mimo úřední
hodiny je možnépo domluvě
na

tel 57259336?

PoPLATKY
0DPAD
Výše poplatku pro rc^ 2C'i7
zůstává stejná a to
480,- Kč l osoba/ka lendářní rok.
Poplatek majitelé rekreačních

c0 všE vyŘioírE

NA oÚ v
nrla

:a:-

aaP!-

--a^

ruČnprcn

PrlC::-::=:C9:':'_

a e\, aa-:- -0. DCL
o čís- 1_l3rSnérr

i::-

č, : _- . -,-

ověření

podpisů _:-

_:

__

ověřeníprav:s_ >_ - - . ] -nace
smlouvy ,a -, _:: . J -ls:;,
platby

h,c:: . :- míst

ob;ektů:

ohlášer: -,

480,- Kč/objekt/ka!endářní rok.

přih|ášen, a popIatek za psa

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ve výši ve výši 60 Kč
a každý dalšípes 100 Kč
Poplatek ze psů se platí ze psů
starších3 měsíců

::l:ich

Projekt Czech POlNT (Český Podací

Ověřo,,a: nformačníNárodní Terminá|) ]:=:ního úřadu v Tučapech

produkcí

povolová ní kácení stromů
a porostŮ

povolování a úhrada stánkového

registrů

.
.
.
.
.

Katas:- - =^^ovitostí

Obchoi-'relstřík

Živnos::nský re;střík
Re;střík .:estŮ

Bodcvé hodnocení řidiče
Zřízenídatové schránky

Ověřený výstupje vydán na počkání
po zapIacení správního poplatku platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech

INT

PO

nejsou

určena k nahlíženído rejstříků, ale
pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušnéhore.lstříku Jedná se
o ověřenývýstup z informačního systému veře_lné sp.ávy, poskytované
dle § 365/2003Sr o informačních
systémech ve'eJné zprávy. Tento
výstup se stá,,,,é,veře;nou Iistinou. Za
údaje, které žaCatel výstupu získá,
nese právní ocipovědnost (např. ve
vztahu k záko.,l o ochraně osobních údajů)Žacate musíznát určité
identifikačníúcale o sub;ektu, ke
kterému chce získat přístup (např
|Č, parcelní čísločíslolistu vlastnictví apod ) Více -'c,mací na.ldete na
www.czechpoint.cz

O uvedené výo sv můžetepožádat
v úředních hccinéch v kanceláři
Obecního úřadu ,. učapech

í],..r,

i ,''_í

prode;e

.

povo|ování a úhrada rek|amních
zařízení

i

J

ii ,'

_.-,'|)

=_._1

,,
,.t,,

.'.
,

.,.

,,i.',
,

vyhlášení místnímrozhlasem
,uo"

"aru,a" "rr

a z MEHo TRESTN|Ho REJSTR|KU
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Společenská kronika
Od 1.1. 2016 do 9.12. 2016

*'-

NEJsTAnŠíoeČnNÉ
Anna Malíková

Tučapy č L)f2

Růženakoželuhová

Tučapy č 112

97 et
y] eL

Františka Miklíková

Tučapy č 114

Y/

Ludmila Šmitová

Tučapy č 101

91 let

Antonín Šuchma
Fiiomena Fryštáková

Tučapy č 79

B6 let

Tučapy č 7

85 iet

Sv kora _]osef

Tučapy č 41

B5 let

Fran:iška Hlaváčková

Tučapy č 111

B4 |et

Toriaš Ta.ák

F,ar tšxa K.s.-(o,,lá

Tučapy č 4o

B2 let

Tučapy č 1o4

81 let

..]iří Stodůlka

Tučapy č 33

B0 let

Marie Taťáková

Tučapy č 4o

B0 let

NARozENí
Andrea Lagové

Tučapy č 79

1611 2016

úmnrí
František ondriš
Ludmila kedroňová
,.-,:-,
_-]

|r| 5CU

rek

10.2 2016
18 2 2016

4 5.2016

Marie vandová

16 9 2016

Vo.1těch Tříska

22 9 2016

tedvika zbořilová

11 11 2016

|l
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Evidence obgvatel do 9.72. 2016
pŘtHlÁšrrul

oDHLÁŠENl

Michael ondriš

na č.p.54

lveta střebovská

na č,p. 6

RůženaBachanová
oldřich polách

Hana Richterová

na č,p. 1

Františka Hrobařová

Josef Richter

na č.p. 1

Lucie Synková

na č.p. 1

Tereza Synková

na č.p. 1

Radek Oborný

na č.p. 4

]iříOberta

na č.p. 54

Hana Šimíková

na č.p.54

oldřich Čevora

na č.p.

,13B

K 9.12. 2016 MÁ oBEc TuČAPY 253

oBWATEL

203
Dospělí
96
Dospělí-mužl
.. ... fi7
Dospělí -ženy
,... 9
Děti 15-18
. . 41
Děti do 15 let
41,44let
Průměrný věk obyvatel.

5
chlapci 22

chlapci

Nejvíce oslavenců připadá na den narození 20.9.

celkem 4

a 31.12

celkem 4

Obec Tučapy má í38 číselpopisných

Obydleno
Neobydleno
K rekreaci

....,.
.

B

., .2B

Budovy občanskévybavenosti

Zbouráno

83

..

.4

...,,,15

dívky a
dívky 19
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Informoce pro občang
MUDr. Talaš Milan

MUDr. Venclík Zdeněk - zubař

Ordinace: Polešovice 560

Ordinace: Polešovice 757

Tel 57Z 593 2B5

rel

pracovní doba

pracovní doba

Po

07:00 - 1O:0O

Pá

572 593 200

út 12:oo - 16:00
St 07:O0 - 1O:O0
čt O9:3O -1230

Po

07:00 -,14:O0

út O7:OO -14 Oo
St 12:00 - 19:0O
čt O7:OO - 14,oo

07:OO - 10:00
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MUDr. Němcová Alena - dětská lékařka

Lékárna polešovice

0rdinace: zdravotní středisko -polešovice

Polešovice 727

rel,572 593

Tel 572 593 300
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MUDr. Jančarová Jana - zubařka

Lékárna Boršice

Ordinace: Polešovice 757

Tel ,572 501 4B9

Tel 572 593 10B

Boršice 306, 687 09
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