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Váženía milí spoluobčané,
se vánočnímisvátky a lancem roku 2O12 nastává čas ke krátkému
blížícími
zastavení a k zamyšlení se nad uPlynulým rokem a současně i nad časem
budoucím.
Letošnírokpovažuji za rokúspěšný. Podařilo se nám získatdotace na oPravu
anadstavbukulturníhodomu.Kulturnídům,kterýuždlouhovolalPorekonstrukci,
dostal konečně nový kabát. Navíc přibyly i nové Prostory, které budou sloužit
kvolnočasoúmaktivitám našich občanů,a to od těch nejmenších ažpo seniory.
Snad občanéoceníto, že částprostorůbudeuyužitajako knihovna s internetow.ým
připojením. Současněsopravou kulturníltodomu proběhla celková rekonstrukce
obecní hospůdky a oprdvd kuchyněv kulturním domě, kterou jsme přebrali od Českéhosvazu zahrádkářů.
V kuchyni došlo k výměně spotřebičůa k její celkové rekonstrukci. Také jsme se finančně PodíIeli na
s

úp ravá ch p řed kostel e m.

Záležitostí dlouhodobějšího rázu se pro nás stává probíhajícíuýměna světel pouličníhoosvětlení

Průběžněpo celý rok se staráme o údržbuzeleně a podle možnostíProvádíme drobné oPravy v obci.
Můžemese pochlubit také tím, že naše internetové stránky obce dostaly novou Podobu.
V našich plánech do budoucna má své místo i oprava budový obecního úřadu. Tato akce, na kterou máme
již přistíbenou dotaci, by se měla realizovat už v příštímroce 2O13. Projektová dokumentace na oPrdvu
komunikace přes obec je také před dokončeníma vydáním stavebního Povolení. V tomto směru nás však
v obci.

čekíještěhodně práce.
V kulturním, společenskéma sportovním dění navazujeme na již osvědčenéakce Předchozích let. NaPř.
každoročníoblíbený košt slivovice, který se koná v lednu, Pdtří již k tradici, na niž se těšínejen místní
občané,ale která k nám přilál<i také přespolní. Z dalšíchudálostí jmenujme např. karneval Pro děti,
stavění máje, slavnost ukončení prázdnin pro děti ve Vážanech a tzv. Slavnosti vína v lJherském Hradišti,
kterých se rádi zúčastňujeme.Slovácké hody jsou vTučapech takévždycky veselé a zdařilé, ale zajišťování
sairků na slovácké hody s právem se stává rok od roku těžším.Přesto věřím našímládeži, že v Příštích
letech se situace změnía nebudeme nuceni tuto krásnou tradici Přerušit, jak už se stalo v letech minulých.
Vážení občané,závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval zd pomoc a ochotu těm, kteří přiloŽili
ruku k díIu, vlastním přičiněním se podíIeli jakýmkoliv způsobem na rozvoji našíobce a zasloužili se tak
oto,jakkvalitníbudememítdalšíživotacopředámemladšígeneraci.Vážímsilidí,kteřívěnujísvůjvolnýčas
a úsilí,pracujíproTučapya jejich občany.
Váženíspoluobčané,přeji Vám jménem suým i jménem zastupitelstva obce přfiemné Prožitívánočních
svátků, v nadcházejícím roce méně starostí a stresu, ale naoPak více klidu Pro sebe a své blízké.Ať Vám
rok 2O13 přinese hodně zdraví,vlídný domov, štěstía úspěchy v osobním i Pracovním životě a sPokojený
životvTučapech.
váš starosta petr Elis

l,1

.&

ý'Žpiárloaai -,:iii

P2

:l,

3

Rekonstrukce a nadstavba kulturního domu v Tučapech
ví tak vznikly 3 klubovny pro kulturní a spolkovou činnost,

dále knihovna a místnost pro veřejný internet. Součástí
je i sociální zázemí pro uživatele těchto prostor. Veškeré
nově vzniklé prostory jsou přístupné ze společnéterasy.
Přístup na terasu je z nově vybudovaného schodiště.
Nedílnou součástíprojektu jsou také panely na ohřev
TUV které jsou umístěny na střeše objektu. V části přÉ
zemí byla vyměněna okna a vstupní dveře do kulturního
domu a celá budova byla zateplena.
Celkové výdaje na

Stávající objekt kulturního domu vybudovaný v 70. letech minulého století v rámci akce 7, byl již celkově
v nevyhovujícím stavu. Nevyhovující byly zejména i velké
energetické ztráty v průběhu topné sezóny. Obec Tučapy
proto v listopadu r,2077 podala žádost o dotaci zProgramu rozvoje venkova na Státní zemědělslcý intervenční
fond v Olomouci a byla opět úspěšná.
Základním cílem projektu Rekonstrukce a nadstavba
kulturního domu v Tučapech bylo odstranění nevyhovujícíhostavu a qytvoření důstojného zázemí pro spolkové, společenskéa kulturní aktivity pro místní,ale i ostatní
obyvatele v obci. Rekonstrukcí byla odstraněna síávalící
střecha ,do které již zatékalo a tím byla současně vytvořena i nová půdnínadstavbaV nových prostorech podkro-
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projekt 12.012.878 Kč

celková dotace szlF

8.209,651 Kč

Podíl obec Tučapy

3.803,227 Kč

Ještě před podáním žádosti, byla daň z přidané hodnoty

z celkouých výdajů na projekt uznatelným uýdajem, které zaplatí stát. Ovšem po zaregistrování žádosti o dotaci
nám bylo sděleno, že DPH je uýdaj neuznatelnýa tudíž
si jej obec musí uhradit z vlastních prostředků, cožznamenalo navýšení podílu obce Tučapy v rámci financování.

Ve čtvrtek 27.září měliobčanémožnost u příležitostidne

otevřených dveří si celou nadstavbu kulturního domu
prohlédnout a následně si mohli vychutnat koncert rockového sboru Svatý pluk. Dále bylo nabízeno chlazené
pivo a sele na grilu.

PE 2073

ský,zpraaodaj

ENERG ETICKY ÚsponNÁ

opnrŘrNí oBECNíHo ÚŘnou v TUČAPECH

Z důvodu zrušení dotačního programu Zelená

úsporám

bylo nutno celou žádost o dotaci přepracovat a následně

žádost podat na Ministerstvo životního prostředí.

Obec byla v žádosti o dotaci úspěšná. Změna bohužel

nastala ve uýši poskytnuté dotace, jel ikož se v současné době
ministerstva potýkají s nedostatkem fi nančních prostřed ků.
V rámci dotace ,,Zelená úsporám,, jsme měli přislíbeno 90%

dotace, bohužel v rámci operačního programu Životního

Dotace MZP

880.816

840.843
Obec Tučapy
V rámci projektu bude v roce 2013 provedeno zateplení
obvodového pláště objektu a stropní konstrukce do
podstřeší budovy. Zároveň bude provedena rnýměna
stávajících, z energetického hlediska neqyhovujících
otvorů - oken, dveří a vrat.

prostředí se tato Částka znatelně snížila.

Celkové náklady na

projekt

Uznatelné náklady

1,.721,.659

1.036. 255

Kuchyně pod křídla obecního úřadu
Dnem 74. června přešel veškený inventář kuchyně

a skladu do

užíváníobecního úřadu. Kuchyně byla

zrekonstruována,byla zde vyměněna okna, topení a nově
byly stěny kuchyně obloženy obkladem. Došlo k vyYazení
nevhodného r4ybavení a následně byla kuchyně vybavena
novou pečícítroubou, plynorným sporákem a myčkou na
nádobí. Budeme si přát, aby kuchyně dobře posloužila
jak místnímtak i přespolním občanům .
Poplatky za užíváníkuchyně :
Nájem 500 Kč
Praní utěrek 5 Kč/kus
Praní ubrusů 15 Kč/ kus
Mimo shora uvedené sazby , je každý nájemce povinen
uhradit skutečnou spotřebu :

elektrické energie 10 Kč /1l(/ý
15 Kč / 1 m3
zemní
- vodné stočnédo 100 osob 100 Kč nad 100 osob 200 Kč
Při zakoupení nového nádobí do kuchyně budou poplatky
rozšířeny ještě o poplatek za nádobí.
-

plyn

Obecní hospoda
Během letních měsícůprobíhala rekonstrukce obecní hos-

půdky, Cílem rekonstrukce bylo nejen napravit její neutěšený
stav, ale také zvětšit prostory restaurace probouráním příčky,
vybudovat zázemí pro kuchyň a provést r4ýměnu stropních
podhledů. Dále došlo k výměně oken, podlahových krytin
a elektroinstalace. V zimním období je celý objekt yytápěn
krbovými kamny s výměníkem.

A ještě jedna novinka: v našínové hospodě se můžetezhluboka nadechnou, aniž byste se dávili modným dýmem, jelikož

prostory jsou nekuřácké. Věříme, že příjemnéprostředí hospůdky a kvalitní služby v podobě nového nájemce přispějí ke
spokojenosti všech hostů.

Tučapský zpraaodaj

PE 2073

Nové webové stránky obce
B

0bre Turryl

Někteří z vás si určitě povšimli, že počátkem tohoto roku
změnily svou podobu webové stránky obce. Věříme, že
nová prezentace je přehledná, a že návštěvníkůmstránek
nabídne všechny potřebné informace. l nadále se vás budeme snažit na našich weboých stránkách informovat
o všem důležitémz našíobce, poskytovat vám zalímavé
informace, fotografie, atd. Od vás očekáváme připomínky
a návrhy, které pomohou ke zlepšení a zkvalitnění poskyto-

t

vaných informací.

E
w

Těší nás vysoká návštěvnost těchto stránek. Děkujeme za
vaši přízeň a těšíme se, že příštírok vás bude zase o pár víc.
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Hasicí přístroje
Hasicí přístroj by měl byt základním bezpečnostním
prukem vašídomácnosti. kanceláře či skladu. Proto
v letošnímroce i obec vybavila všechny své objekty
přenosným hasicím přístrojem.

Slovácké kroje
V letošním roce došlo opět k pořízení ženského a pánského kroje. Kroje jsou
uloženy na Obecním úřadě v Tučapech
a budou sloužit pouze pro tučapskéstárky.
Uvažuje seještě o nákupu krojové obuvi.
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Vybudování sběrného hnízda

tak mohl být rozšířen i o kontejner na papír,

Úprava okolí kostela
Obec Tučapy poskytla farnosti Boršice částku
30.0OO Kč na úpravu okolí kostela.

Současně zde vykonával pracovní činnost i pracovník OÚ. Celková úprava je organizována farností,

Volby do zastupitelsúe v krajů
Výsledné pořadí:

Volby se konaly ve dnech 12
a 13. října. Do zastupitelstva

Zlínského kraje bylo zaregistrováno celkem na 22 politiclcých
stran, politichých hnutí a koalic.
V Tučapech přišlo k volební urně
celkem 85 voličůz 202 což je
42,7

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Strana zelených
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30 hlasů
17 hlasů
14 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

hlas
1 hlas
1 hlas

].

Votby prezidenta Českérepubliky
2073 ato první kolo 11. ledna -12, ledna a PříPadné dalŠÍ
Volby prezidenta českérepubliky by se měly uskutečnit v roce
kolo ve dnech 25. ledna a 26. ledna.
kulturního domu. pro imobilní občany bude opět
sídlem volebního okrsku a okrskové volební komise bude sál
k dispozici přenosná volební urna.
6
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Mikulášské odpoledne
V sobotu 3. prosince se tučapskéděti sešly v kulturním

sále a společnými silami se snažily přelstít čerta. Byl pro
ně přichystán párek v rohlíku a pro rodiče svařené víno

akáva.
Celkem bylo rozdáno na 40 balíčků,od sponzorů SDH
Tučapy, CSZ Tučapy, Obec Tučapy aJednota s.d.
Odpolednem provázela slečna Petra Stodůlková, která si
zábavné odpoledne pro děti připravila.

Stěpánův turnai
Celkové pořadí:
9-21 místo: Luboš šedý, František Čožík,Radek Crossman,_PřemyslValenta, Lukáš Rožek, Tomáš Vaculík, Ondřej Sesták, Zdeněk Valenta, Milan Bajaja, Pavel Petrů,
Tomáš Bartek, Petr Elis, Radek Machynka
5-8

místo: ČožíkMartin, Josef Kuhne, Radek Elis

4. místo HrančíkPřemysl
3. místo HrančíkRostislav
2. místo Radim Plevák
1.

místo Libor Neuberger

Doufáme, že se naši borci nenechají od přespolních zahanbit a v letošnímroce obsadí i první dvě místa

Turnaj ve stolním tenise na druhý svátek vánočnípřivítal

27 hráčů.

Tříkrálová sbírka
sbírka organizovaná oblastní charitou v uherském Hradíštiproběhla
6. ledna.

Celkem bylo vykoledováno 6.220 Kč, které byly následně předány
oblastní charitě.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.
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Tučapská štamprla
koštu domácích pálenek. Do soutěže bylo přihlášeno

po závěrečném mudrování se všichni
společně shodli na tom, že letošní
vzorlqy byly kvalitní a bez výraznějších

a degustátorek,

odchylek. Najít tedy vítěze koštu nebylo
až tak jednoduché.
Nakonec porotci, ktenými byli všichni
účastnícikoštu, rozhodli takto:

V měsíci lednu proběhl jak již býNá zvykem 5. ročník
235 vzorků ,což je prozatímze všech let nejvíce.
Po celé odpoledne hodnotilo pálenky na 105 degustátorů

Nedakonice
višeň 2000
1. Eva Fryštáková
2. František Remeš Uherslcý Ostroh trnka+durancie 2008
trnka+durancie 201].
3. Drahomír Fryšták Nedakonice
4. Elísek Lukáš
5. Vandová Marie

Tupesy
Tučapy

trnka 1960
trnka-durancie 2011

košt bramboráků
Místnítučapský recesista Jaroslav Šmíduspořádal na
konci ledna v obecní hospodě košt bramboráků. Porota
nakonec vynesla na post nejvyššíbramborák kuchaře
Lubomíra Sedého. Když jste přišli mohli jste ochutnat
i bramborák se zelím a bramborák s warůžky.

Maškarníples
Sobotního večera 11.

února 2012 proběhl tradičnímaškarníbál. venku mrzlo až praštělo, ale
na vyhřátém tanečním
sále vířil divoký rej třiceti
roztodivných masek.

Jejich tvůrci měli opravdu kreativní nápady
a u něktených bylo těžké
poznat skutečnou identitu.

O nejlepší a nejkrásnější

masku bojovali různépohádkové bytosti,ale i světové zpěvačky a zpěváci
a populární skupiny.

-8-
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1. místo populární skupina K|SS

2.
3.
4.
5.

p
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místo Berušky z fotbalového trávníku
místo Muchomůrky z tučapského Divoka
místo sršáň z horního konca
místo Lady GACA

201

V bufetu jste si mohli vybrat z několika vzorků kvalitních
vín, povečeřet špíza ještě jako bonus sivylosovat nějakou
krásnou cenu .
Večerem provázela Boršická čverka.

Karneval pro děti
karneval v letošním roce bohužel z důvodu nemocí dětí provázela velmi malá
účast.

Ovšem i přesto se o dobrou zábavu postarali DJ bratři Chabičovčtí.
Pizzu pro děti jako každý rok věnovali
manželéChrástkovi. Děkujeme.

KuIičk
Začátkem měsíce května Jaroslav Šmíduspořádal pro
tučapskéděti, ale i rodiče již třetí ročníkturnaje ve
cvrnkání kuliček. Počasíse vydařilo a tak si na návsi
mohli zahrát děti i dospělí. A jelikož měl organizátor celé
akce připraveny i nové soutěže,protáhlo se cvrnkání až
do pozdních nočníchhodin. Všichni přítomní si navíc
pochvalovali skvělé bramboráky.

Čaký;,,z?r. ao
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Stavění - kácení máje
V květnu proběhlo tradičnístavění a kácení májky. Pro děti
byly přichystány špekáčkyk opékání, které věnoval dětem
podnikatel Petr Elis a pro dospěláky si grilované speciality

připravili naši sportovci. Společně jste sivšichni mohlizatančit,
ale i zacvičit zumbu s veronikou zelinkovou.

Fotbalové utkání ženatípánové - svobodní mládenci
Opět 5. července proběhlo na fotbalovém hřišti tradiční
fotbalové utkání. v letošnímroce se radovali zvítézství
ženáči,ktený rozdrtilit,ým svobodných mládenců 10:5.
Svobodným mládencům pak nezbývalo nic jiného, něž
zapít svůj žal v bufetu,

Dětský den
Veronika Zelinková si pro všechny tučapské,ale i přespolní děti na místním
hřišti připravila dětské odpoledne plné
soutěžía tance.
Pro rodiče pak bylo připraveno bohaté
občerstvení.

Tuč ap s ký' zp
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Ukončeníprázdnin
HasiČskéauto opět zavezlo tuČapskéděti na srub do Yážan, abytak

měsíce prázdnin.

mohly s dětmi z okolních vesnic ukončit dva

slavnosti vína a otevřených památek
Na 10. ročníkSlováckých slavností
vína a otevřených památek vyjelo
z Tučap na 35 účastníků
ve slováckých krojích Mohli si tak vychutnat
folklon lidové tradice, lahodné víno
a pohostinnost, která je tolik charakteristická srdci slovácka.
Slavnosti nejsou,obyčejným' folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností
více než šedesáti měst a obcí z celého regionu Slovácka,
V příštímroce se 11. ročníkSlavností vína uskutečníve dnech 6.- 8.
9. 2013,

Zapalování hodů
Týden před hodorným dnem tučapská chasa
zapalovala hody. Zapalování hodů probíhalo již
tradíčněformou domácí zabíjačkyna farmě pana
Romana Brázdila.

Všichni občanése tak mohli přijít naladit na hodovou
notečku.
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Slovácké hody s právem
Pruní říjnouý víkend se Tučapy tradičně oblékly do
svátečníhokabátu. Uskutečnily se slovácké hody
s právem. Pořádající Sbor dobrovolných hasičůsi

objednal opět pěkné krásné počasí,což je pro zdárný
průběh hodů základní podmínkou úspěchu. Dvacet
krojovaných párů za doprovodu DH Boršičanky
si tak přišli pro své letošnístárky Kateřinu a Filipa
Rozsypalovy Elišku Hýbnerovou a Tomáše Florea.

Od 20 hodin v kulturním domě vyhrávala Boršičanka
a hodové veselí tak mohlo pokračovat až do ranních
hodin .Třešničkou na dortu pak byla účastvynikajícího
trumpetisty Vlada Kumpana.
Stárkům udělujeme velkou jedničku za zuládnuíí všech
stárkovských povinností a jejich rodičůmupřímné
poděkování. Srdečně děkujeme všem, kteří se aktivně
podíleli na přípravě azdárném průběhu hodů.

Místnílidová knihovna
www. kn i hovnatu ca py.webk. cz

otevíracídoba : neděle od 9.00 do 12.00 hod.

Klu bíčko májových pohádek
Paní Jiřina Rozsypalová si pro děti v měsíci květnu připravila
čtenípohádek v místníknihovně. Pro velký zájem čtenípohádek
probíhalo iv měsíci červnu.
A proč vlastně čístdětem pohádlqy ?
Pohádky pomáhají dětem vyrovnat se s mnoha pocity a problémy. Děti si budou pamatovat celý živoí,jak jste jim četli pohádlqy
a často na to budou vzpomínat.
A stejně jako vy i oni budou pak čístpohádky zase svým dětem.
Ať už pohádky dětem vyprávíte, nebo čtete zknih,je to jeden ze
způsobů,jak učinit děti šťastnými. Lidé, co čtou v knihách, ukazují dětem, že knihy jsou jako přátelé. Děti se mohou dozvědět,
že čístknihy je způsob, jak zjistit spoustu užitečnýcha důležitýchvěcí. Mnoho lidí stále rádo vzpomíná s radostí
na své oblíbenépohádky z dětství.
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Zprávy z radnice
Poplatek za odpad
Od 1. t. 2Ot3 na základě zákona č. 774/2072 Sb., kteným se mění zákon

č. 565/7990 Sb., o místníchpoplatcích byla nucena obec

vypracovat
novou obecně závaznou vyhlášku týkalici se místního poplatku za provoz
systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,využivání a odstraňování
komunálních odpadů (poplatek za odpady). Počínaje1,.1,.2OL3 tedy dochází
k podstatné změně platby poplatků za odpady . Rušíse poplatek dle počtu
členův domácnostech a nově se zavádí poplatek na jednu fyzickou trvale
žijícíosobu a to 480 Kč za kalendářní rok.
Majitelé rekreačníchdomků 480

Kč/rok

Poplatek za nezávadnou likvidaci odpadu je splatný jednorázově, nebo ve
dvou stejných splátkách.

Způsob, jakým můžemeplatit:
- v hotovosti na OÚ Tučapy pokud možno v úředních hodinách pondělí od 7.00 -11.00,
nebo ve čtvrtek od 12.00 do 18.00
Tučapy č.ú.73020727/0100

- převodem na účetobce

, v.s.

je vždy číslopopisné RD

Kdy platíme?
za psy do 30,1.2013
- za likvidaci a odvoz kom. odpadu l. pololetí do 31.1.2013 ,za ll. pololetí do 37.7.20t3
-

Nastálé změny v poplatkové povinnosti během roku hlaste vždy včas,abychom předešli vzájemným nedorozuměním.

Předem děkujeme za včasnédodržování termínůsplatností.

Oznámení pro majitele psů

nadále neustále truá bezohlednost něktených majitelů psů, kteří je nechávajívolně pobíhat po veřejných
prostransfuích a komunikacích. Tímto je zjevně porušována vyhláška obce, hygienické a myslivecké
zákony včetně zákona o provozu na veřejných komunikacích,
Žádáme tedy důrazně o zabezpečení pohybu psů po obci.
l
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vCELARl
Včely jsou nám prospěšné

v mnoha oblastech života,
jednak opylovací činností
a také tím,ženám

kašičku,včelíjed, pyl a med.

poskytují

produkty své činnosti:
vosk, propolis, mateří

Med je nejznámější a nejdůležitějšívčelíprodukt. Jeho
složeníse lišípodle toho, z jakych rostlin včely sbíraly
nektar a medovici. Med dělíme na květový (nektarouý)
a medovicorný. Největší část medu tvoří cukry glukóza
a íruktóza. Pokud podíl glukózy výrazněji přesahuje
fruktózu, med tuhne (krystalizuje) rychleji. Krystalizace
medu je přirozený proces, při kterém med ztuhne.
Krystalizací se důležitélátky obsaženév medu neničí,
Včelímed krystalizuje během několika týdnů až měsíců.
Do tekutého stavu jej lze převést opatrným zahříváním.
Pastovaný med je v principu zkrystalizovaný med, ktený
byl během krystalizace míchán, takže se nemohly vytvořit
velké krystaly tvořící tuhost medu. Je také plnohodnotný
jako původní tekutý med, jeho rnýhodou je, že se již
neroztéká.
Barva medu je typicky žlutá, běžnéodstíny se pohybují

od světle žlutépo tmavě hnědou až černou. Existují
i načervenaléodstíny a med zelenožlutý. Modný odstín
nebyl pozorován. Měrná hmotnost medu je 7,4 kg/
dm3, to znamená, že jeden litr medu váží7,4 kg. Med

obsahuje určitémnožstvívody, které můžedosahovat
až 20%-. Pokud je množství vody menší nemohou se
mikroorganizmy v medu množit. Při qyššímmnožsWí
vody se oblykle rozkvasí. Med je hygroskopický neboli
pohlcuje vlhkost ze vzduchu, l touto vlhkostí se původně
dobný med zředí a následně zkvasí. Proto jej musíme

skladovat v suchém prostředí a jako obal používáme
nejčastěji sklenice s víčky.Do medu se nesmí nic dalšího
přidávat. Přesto Státní zemědělská a potravinářská
inspekce nacházela a stále nachází medy falšované.
Med dále obsahuje stopové množstvídalšíchlátek
cenných pro lidské zdraví, které právě tvoří jeho
rn_ýjimečné postavení mezi potravinami, jako jsou enzymy,
vitamíny, pylová zrna a další.Tyto látl{y, i když jsou v
medu dobře zakonzeruované, se přehřátím zničí.Med
má při porovnáním se stejným množstvím jiných běžných
potravin vyššícenu. Proto se někteří výrobci snaŽÍ
vyrábět med umělý, jehož rnýrobní cena je podstatně
nižší,než cena medu včelíhoa za včelímed jej vydávat.
Jsou to směsi různých cukrů a dalších látek. Látky, které
jsou pro lidský organizmus tak potřebné, v něm však
pochopitelně chybí. Proto se takové sirupy často míchají
s opravdovým včelímmedem pro ztíženíodhalení tohoto
falšování. To, že je část medu nahrazena bezcenným
sirupem často prozradí cizí látky (např. diastázy), které
vznikají při velkouýrobě sirupu a s ním se dostanou do
medu při jeho íalšování.
Med navíc obsahuje látky baktericidní
a fungicidní, tedy hubící mikroorganizmy
a plísně. Tyto účinky
byly známé již ve starověku a med se v lidovém léčitelstvívyužíval
k léčběran.

SBOR DOBROVOLNYCH HAS|CU
nilo okrskové kolo v požárním sportu,
SDH Tučapy byl založen v roce ].9].9.
které v konkurenci sborů kostelan, Nesoučasnédobě zajišťuje hlavně
polešovic, ořechova a yážan
dakonic,
prevenci, kulturní a sportovní akce
naši hasiči vyhráli, 15. července se v Tua organizuje sběr železa, papíru a nečapech uskutečnil XXlll ročníksoutěže
bezpečných odpadů po obci. V dubhasičských družstev v požárním sportu
nu jsme pořádali již tradičnízájezd
pout
hasičůna Svatý
na celostátní
,,O pohár starosty SDH", ktený je zaYazen
Hostýn. V příštímroce-2013- se pouť do Velké ceny okresu Uherské Hradiště.
Účast 22 družsíevmužůa 8 družstev
uskuteční27 . dubna. Z dalších kulturních akcí pořádáme únorovlímaškarní žen, včetně družebních družstev z Tučap
ples, stavění a kácení máje a tradiční u Holešova, Tučap u Vyškova a dalších
hody s právem. Ze sportovních akcí družstev z okresů KM, HO, YY a ZL.
jsou to převážně hasičskésoutěže. V kategorii žen nlítézilodružswo Salaše
v květnu se v Nedakonicích uskuteč- časem 19,78 s, v mužíchanítězily Vésky

V
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v rekordním čase 16,88 s. V mužské kategorii startovali i
domácí hasiči- kategorie nad 35 let ve složeníHrančíkLibon Elis Petl Šácha Miroslav, Stodůlka Jiří, ŠmítRoman,

MY1LIVECKÉ

'DRUŽENí

HrančíkRostislav a Elis Radek, kteří obec reprezentovali
i na soutěžíchvTučapech u Holešova a

vTučapech u Vy-

škova, odkud přivezli pohár za 3 místo.

ruČnPY - vÁŽnNv
Chrutí
Páření - chrutí probíhá tak, že k tlupám bachyní se
připojují kňouři. Pokud k bachyním přijdou stejně staří
kňouři, urputně mezisebou bojují, ale slabšípřed silným
kňourem uteče. Březost trvá L],4-120 dní.Početselat ve

vrhu je 3 až 8.

Bachyně metá selata

v

zálehu vystlaném mechem,

suchou travou a chvojím, kde je kojí a pečlivě ochraňuje.
V případě nebezpečízaútočíi na člověka. Asi po dvou
týdnech selata s bachyní opouštějí záleh, ale jsou kojena

ještě asidva měsíce. Po odstavení jsou selata, kteým se
v myslivecké mluvě také říká "markazíni", u bachyně až do
příštíhometání, kdy je bachyně od sebe odežene. Ačkolív

tělesně dospívajíve třetím, čtvrtémroce, pohlavně
značně dříve. kňourek kolem desátého měsíce věku,
bachyňka dokonce v šestémaž osmém měsíci.

Prase divoké (Sus scrofa).

"černá zvěř".

V

myslivecké terminologii

Poslední dobou neustále se opakujícítéma - nárůst stavů
prasat, škody v polních a lesních kulturách, ale dnes již i
v městslcých částech, zahrádkářských koloniích, h řištích
apod., kde se stávají i nebezpečnou hrozbou.
Řešení tohoto neutěšeného stavu černézvěře však
nespočívápouze na bedrech mysliveclcých organizací.
On totiž pokles stavů nezáleží pouze na tom, kolik prasat
se odstřelí , ale rozhodující je i to, kolik se jich narodí.
Právě v tomto období probíhá u divokých prasat tzv.
chrutí.
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Narušením sociální struktury, resp. věkové skladby
populace černézvěře - lovem dospělé siln éntěře- dochází
nyní k tomu, že do chrutí se dostává i mladá, nevyspělá
zvěí často i selata a chrutí se roztáhlo na celý rok. A tak
se můžemesetkat se selaty, která se narodív podzimních
měsících i v zimě a navíc nevyspělým matkám. Tato
skutečnost volá po lepším hospodaření s černou zvěří se zvěří rytířskou. Aby nebyla psancem ve vlastní zemi.

Samozřejmě i v našíhonitbě se tato zvěř vyskytuje,
a i když jí příznivá zima bez rrytrvalých mrazů a stálé
sněhové pokrývky přeje, nemůžemeříci, že by černá
zvěř v našíhonitbě byla přemnožena, jak nyní můžeme
slýchat z televize.

PF 2073

MoTonrcÁfu ,,TUčApšríZLoBŘl,,
u,rww.zlobři.unas.cz
Váženíspoluobčané, přátelé a kamarádi.
Jsme rádi že i v tak hektické době si uděláte čas pro sport a zábavu. Druhý
ročníknohejbalového turnaje byl toho důkazem. Počasínám sice v sobotu
moc nepřálo, ale když se sejde parta dobných
Lidí, můžeblýt jak chce O.
V druhého ročníkuse zúčastnilo8 týmů

Pořadí:
1 místo : TučapštíZlobři (Čožík
Martin, Kovanda Petr; Nov,ý Jaroslav)
2 místo : Drsňáci (Bártek Tomáš - Rožek Lukáš - Michal Šalša)
3 místo : Děvkaři (Ladislav Novák, Milan Novák, Michal Bláha)
Věříme, že i v roce 2013 si najdete cestu na 3. ročníknohejbalového turnaje ktený bude opět probíhat druhý víkend v měsíci srpnu (9.8 - 11.8.2013)
Dovolujeme si poděkovat za pomoc všem, kteří nějahým způsobem napomohli k rnýborné akci a dobré náladě.
Všem přejeme dárečky pod stromečkem, krásné Vánoce, mazaného Silvestra a v novém roce 2013 hlavně zdraví
a trochu toho štěstí, O.

sK TuČnpv
rtovní p řátel é,
dovolte mi na konci roku poděkovat všem, kteřívěnují svůjvolný čas ve prospěch klubu, za jejich odvedenou celoročnípráci na hřišti i mimo něj, dále
samozřejmě fanouškům za projevenou přízeň i nepřízeň a popřál klidné
prožitísvátků, veselého Silvestra a do nového roku hodně pevného zdraví,
rodinné pohody, úspěchůa větší radosti zehry i výsledků.
Patrik Spišiak
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Min

Bajaja

Milan

Fryšták Roman

HrančíkPřemysl
korvas stanislav
Kovařík Jan
Krsička Přemysl
Machynka Radek
pešl pavel

plevák Radim
Rožek Lukáš
Spišiak Pavel
staněk David
Šesták Ondřej

šlechta Miroslav
ŠmítRoman

Vyskočil Robert
Zbořil,Igor

žx čr Gól

1079500
809100
990000
567000
1250705
839002
1080111
772001
1257303
32000
1259 2 0
651001
379100
569002
582100
900006
8453i0
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j;

í]
l1

1
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spoLrčrrvs rcÁ rcnoNIKA oD 1 .

1

. 20,12

Do

14. 2. 2012
,t

Životní jubitea
Anno Malíkovó
Růženokoželuhovó
Josef Jakůbek
Františka Miklíkovó
Marie zóvodovó
Ludmito Šmitovó
Filomena křivónková
Anna svobodovó
Antonín Šuchma
Filomena ftyštókovó
Sýkora Josef
kedroňovó Ludmila
Anna Hýbnerovó
Frontiško Hlavóčkovó
Ludmila Jelínkovó

Tučopy č. 23
Tučapy č. 112
Tučapy č. 74
Tučapy č.114
Tučapy č. 71
Tučopy č.101
Tučapy č. 16
Tučapy č.73
Tučapy č.79
Tučapy č.7
Tučapy č.41
Tučapy č.115
Tučapy č.96
Tučapy č.111
Tučapy č.76

Narození

Matyóš Brózdil
Mogdaléno Olšoníkovó

Sňatky

Marie kondrnólovó
Jarmila Vqndovó
llona vondovó
Aleno Brózdilovó
Joromír Stelzer

93let
91let

90let
88let
87let

87let
85let
82let
82let
81
81
81
81

let
let
let
let

80let
80let

Tučapy č.74
Tučapy č.47

Tučapy - Jakub Hajda
Tučopy - RobertJohn Patrick
Tučapy - Petr Sedlóček
Tučopy - Vlastimil Bureš
Tučapy - Eva Elfmarkovó

narozen

norozeno

15,1.2012
07.10.2012

Slavičín

Hutchings
Brno
Karvinó
uherské Hradiště

Úmní
Josef Krsička 14.2.2012
Josef Křivónek 23.2.2012
MorieOndrišovó 7.12.2012

Tučopy č.104
Tučapy č.16
Tučapy č.54

Evidence obyvatel za rok 2012 do 14.72.2012
přihlóšeni
Erika císařovó
vlastimil Bureš
Eva stelzerovó

odhlóšeni
na č.p.90
na č.p. 127
na č.p.77

Marie

Hajdovó

Slavičín

K 14.12.2072 má obec Tučapy 257 obyatel
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PoZvÁNKy PRo RoK 2013
šrĚpÁruůvruRNAJ
vE sTol_ruínn TENIsE

26. prosince2072
Registrace hráčůL2.30 hod. v KD

, TučnpsrÁ šrnnnpRLA "

6. ročníkkoštu pálenek.
Sobota 19. ledna 2Ot3 od 14.00 hod.
Hraje cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic.
Zabiiačkovéspecia ity.
Těšíme se na Vás a děkujeme
za poskytnuté vzorky.
!

Přijdte podpořit všechny hráče.

zelenó na Buchlově
zóří ?ot3
Cyklistický vylet

Přichystejte kolo o připroWe fyziČku

zLoBo TuRNA, y NoHítBá,Lí
3. RočilíK
9. SRPNA 2ol3

§PoRTovlí

lňlštž

Tučapský zpraaodaj
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