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Bukové varhany
Vladimír Salčák

Zacloumal studený severák větvovím,
vystrašil větvičky svým dechem ledovým.
Zahučel v korunách a spustil divný chór,

jemu se postavil buk statný na odpor.

Nastavil mohutnou hruď svoji z kůroví,
chystal se rej zimní překazit lotrovi.
Roztáhl kořání, z široka zapřel se,

bez bázně zeptal se, co tady vítr chce.

Zlou spustil starý buk, co je tu  od věků:
„Leť větře ze Chřibů, dočkáš se nevděku.
Jak říkám, leť už pryč, host jsi tu nezvaný,

zde koncert hrávají bukové varhany.“

Severák náhle ztich ,́ zastavil větru dech.
„Vyslyš mě, můžeš-li, však spáti zlobu nech.

Dám sílu píšťalám, ty písni notu dej
a v horách buchlovských na věky bude hej.“

Společně začly hrát, ten nápěv neměl chybu,
velebně zazněly varhany ze Chřibů.

To buky prastaré, zladily píšťaly,
od těch dob písničky pro nás tu zůstaly. Štědrý den 1996

Jedna z uliček v části obce Na Kopečku s domem č. p. 101 (Barbora Vaňková do r. 1976)
 Kresba: Ing. Radovan Mikula
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Vážení spoluobčané,

Zpravodaj , který dostáváte do rukou, je příležitostí podívat se na 
uplynulý rok, ale především je možností zamyslet se a podívat se 
na výzvy, které nás čekají.
 Kromě investičních akcí, které bychom chtěli realizovat, 
je velkou výzvou  podpora komunitního života v obci. Kulturní 
a společenské aktivity spolků a sdružení, které obohatily obec 
v minulém roce, jsou velkou příležitostí k rozvoji. Velikonoční 
a vánoční dílny, Fašank, vystoupení u příležitosti Dne matek, 
Kácení máje, módní přehlídka, Dětský den, nezapomenutelná 
recesistická přehlídka - Babochlap, Svatováclavský jarmark, 
hody a mnoho dalších krásných akcí bylo především příležitostí 
k setkávání. Zastupitelstvo obce je si vědomo tohoto bohat-
ství a víme, že právě osobní aktivita, možnost se realizovat pro 
všechny, kteří chtějí a mají ochotu něco pro druhé udělat, je 
největším pokladem, který chceme rozvíjet. 
Tento zpravodaj je přehledem všech aktivit, které se nám všem  
podařilo realizovat.  Dík patří všem, kteří se o to zasloužili – ať už 
přímo zde v obci, nebo nepřímo svojí pomocí a přízní  tam, kde 
nyní působí. 
Poděkování za to, že život v obci byl v minulém roce tak rozman-
itý a tudíž je tento zpravodaj tak obsažný, patří členům kulturní 
komise, Tupešanům, hasičům, Tupeským parádnicím, Svazu 
zahrádkářů, Klubu žen, Tupeské chase, českému Junáku, členům 
Tělovýchovné jednoty, členům Mysliveckého sdružení, vinařům 
a všem, kteří naši obec podpořili.
Přeji všem při čtení tohoto zpravodaje hodně inspirace a také 
chuť se zapojit do dění v obci.
 Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce

Přehled připravovaných akcí v roce 2008

Na přelomu roku bylo vyhlášeno několik výzev národních a re-
gionálních dotačních programů. Po rozsáhlé přípravě jsme podali 
tyto žádosti o podporu:
- z programu Státního fondu životního prostředí se ucházíme 
o podporu v rámci výzvy zaměřené na energetické úspory – za-
teplení a výměnu oken školky a tělocvičny
- z programu Podpora obnovy venkova  jsme podali  žádost o pod-
poru na rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně jeho účinné regu-
lace 
- žádost zaměřenou na Podporu zapojení dětí a mládeže do komu-
nitního života. 
Realizace každého z těchto tří projektů by v případě úspěchu 
proběhla v letošním roce. 
- Z fondů Zlínského kraje žádáme o příspěvek  na restaurování 
sochy svatého Jana Nepomuckého. Restaurování provedeme 
v letošním roce.
- Z fondů Zlínského kraje jsme připravili žádost o příspěvek na 
materiální a technické vybavení hasičské jednotky.
U všech dotačních titulů je samozřejmostí také nutnost dofinan-
cování svého podílu (obvykle 30%).
- Na nadaci Děti- Kultura-Sport se obracíme se žádostí o podporu 
pro nákup krojových součástí a dovybavení komunitního centra 
„školička“, které funguje na základě dobrovolné aktivity maminek. 
Jejich činnost je velmi záslužná a prospěšná. Dnes již fungují dvě 

skupinky pro mladší a starší děti. Kromě toho, že toto setkávání má 
velký smysl pro děti a maminky, jsme přesvědčeni, že v budoucnu 
bude znamenat i výraznou podporu naší školy v počtu žáků. Naše 
škola má málo žáků a jedním z  velkých úkolů je školu podpořit. 
Chceme pomoci a učinit vše, co je v našich silách, aby i rodiče byli 
přesvědčeni, že vzdělání, které děti dosáhnou zde, je stejně kvalitní 
jako v jiných školách. Navíc sociální vazby a kamarádství získané ve 
škole je budou často provázet po celý další život. Obec v minulém 
roce školu výrazně podpořila a je dále rozhodnuta ve své podpoře 
pokračovat. Přímou motivací pro rodiče a děti je například to, že 
bude finančně podporovat dojíždějící žáky, podpoříme účast na 
lyžařském kurzu, na tradiční poznávací expedici ve Vysokých 
Tatrách, nebo při exkurzi zaměřené na výběr povolání. Další po-
mocí je dofinancování provozu školy, což představuje nemalý 
náklad v omezeném rozpočtu obce. Také proto je realizování os-
tatních záměrů, o kterých zde píšeme, podmíněno úspěšností 
v dotačních programech. 
 Mezi další investiční priority v letošním roce patří  řešení parko-
vání v centru obce – vybudování parkoviště pod prodejnou  Jed-
nota, dokončení  pasportu dopravního značení.
 V loňském roce zmíněný záměr na výsadbu zeleně se postupně 
začíná realizovat. V letošním roce provedeme první výsadbu v části 
obce u Smaltovny
 Další ak tiv i ty jsou podmíněny především majetkovou 
připraveností – máme na mysli mokřady a vodní plochy, na které 
se v současné době snažíme vykoupit pozemky. Připravujeme 
pozemky pro vodní plochy v Soudných, při ústí tzv. Chabaňského 
- Krátkého potůčku a v údolí pod farmou Agro v Tupesích. Naší 
snahou je nejenom zásadně zlepšit vodní poměry v krajině 
a podpořit biodiverzitu a životní prostředí, ale také vytvořit proti-
erozní a protipovodňovou ochranu. 
 Velmi rádi bychom vybudovali další plochy veřejné zeleně – 
přirozená centra setkávání. Zde narážíme na nedostatek obecních 
pozemků. Zaměřujeme se na jednání s vlastníky tak, aby v případě 
možnosti obec v zájmovém území pozemky vykoupila. Několik ta-
kových klíčových pozemků se v loňském roce již vykoupit podařilo. 
Děkujeme upřímně všem, kdo jsou ochotni tímto způsobem přispět 
k rozvoji obce.
 Obec Tupesy je členem mikroregionu Buchlov a také mikrore-
gionu Staroměstsko. Je dobře, že můžeme koordinovat svoje ro-
zvojové aktivity spolu s okolními obcemi a tak přispět k rozvoji 
celého regionu. S mikroregionem Buchlov koordinujeme plán 
výstavby cyklotras a cyklostezek, které by bezpečně – mimo stáva-
jící komunikace - propojily naši obec s Buchlovicemi, Břestkem 
a Velehradem. V letošním roce se budeme věnovat hlavně výkupu 
pozemků a projekční přípravě. Našim cílem je především zvýšení 
bezpečnosti.
 Pokud dojde k dohodě s vlastníky pozemků, je záměrem obce 
vybudovat prodloužení plynovodu pro novou výstavbu směrem od 
Boršic.
Investicí zásadního významu pro nás zůstává odkanalizování 
obcí Břestek-Tupesy-Zlechov a výstavba čistírny odpadních 
vod. V loňském roce proběhla řada jednání s dotčenými vlast-
níky a návrh trasování jsme představili na veřejném projednání. 
Při projekční přípravě, na které v letošním roce pokračujeme, 
narážíme na nutnost změn dalších souvisejících dokumentů, ať 

Slovo starosty
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už územního plánu nebo Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Zlínského kraje a dalších. Je to investice v rozsahu přípravy i real-
izace rozhodně  převyšující v posledních letech budované stavby 
a výrazně zasáhne do života obce. 
Stojí před námi také řada drobnějších každodenních úkolů spo-
jených s údržbou stárnoucího majetku obce, například rozsáhlá 
oprava kanalizace ve školce a mnohé další.
To, zda se podaří vše nebo větší část toho, co je zde zmíněno, 
nezáleží jen a pouze na zastupitelstvu či starostovi, ale přispět 
může svojí pomocí na svém místě každý z občanů Tupes.
 Mgr. Oldřich Vávra

Aktivity obce v roce 2007

V uplynulém roce jsme se zaměřili na několik klíčových oblastí. 
 Především se nám podařilo rozšířit a opravit komunikaci směrem 
na Břestek. Po intenzivním jednáním se správcem komunikace 
– Ředitelstvím silnic Zlínského kraje se podařilo dohodnout jejich 
podstatnou finanční spoluúčast na celé opravě. Díky vstřícnosti 
a velkému nasazení všech zúčastněných - od projektantů až po 
realizační firmu se oprava stihla včas a v krátké době. Vozovka se 
rozšířila na šíři šesti metrů. Celková délka opraveného úseku je 
264 metrů.  Souběžně s touto opravou proběhla také první etapa 
vybudování chodníku po pravé straně po konec stávající souvislé 
zástavby. Chodník byl vybudován v dostatečné šíři spolu se ze-
leným pásem, tak aby poskytl ochranu pro chodce a také rozšířil 
veřejnou zeleň v obci. U příležitosti probíhající stavby došlo také 
k vyslyšení mnohaletých žádostí občanů o úpravu vjezdů na levé 
straně, kdy při nájezdech docházelo k poškozovaní osobních 
automobilů. Stavbu a veškeré úpravy provedla k naší plné spoko-
jenosti firma Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o.
 Dalším viditelným a velmi využívaným počinem bylo vybu-
dování kontejnerových stání pro kontejnery na separovaný odpad. 
Potěšující je, že se je podařilo osadit kontejnery, které jsme po 
delším a náročném jednání obdrželi v rámci dotace od společnosti 
Ekokom. Cena jednoho kontejneru o velikosti 1.100 litrů  je cca 
6000 Kč. Obdrželi jsme celkem 4 kontejnery na plast a 1 kontejner 
na papír.  Díky všem občanům, kteří odpad třídí, se pro letošní rok 
podařilo udržet poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na 
stejné výši jako v loňském roce.
 Po zpracování nezbytné podkladové dokumentace jsme 
v roce 2007 podali mimo jiné žádost do grantového schématu 
Zlínského kraje a byli jsme úspěšní v dotaci, která podpořila 
ochranu památek a historického bohatství, které v obci máme. 
V rámci získané podpory jsme uhradili kompletní restaurování 
kříže v části obce „od Boršic“ a provedli nezbytné průzkumy na 
soše sv. Jana Nepomuckého. Zahájené restaurátorské práce 
přišly již v nejvyšší čas – respektive socha je vlivem dlouhodo-
bého působení povětrnosti a absence jakékoliv údržby v naprosto 
havarijním stavu. Socha svatého Jana je spolu s domkem č.p.118 
– Muzeum keramiky - zapsána v Národním seznamu kulturních 
památek. Proto jim musí být věnována patřičná péče i při restau-
rování. Opravy a veškeré práce podléhají vyjadřování, dohledu 
a především podmínkám, které určí Národní památkový ústav 
a Městský úřad v Uh. Hradišti. Za spolufinancování Zlínského kraje 
se podařilo také připravit kompletní projektovou dokumentaci 
na sanaci krovu a řešení rozsáhlých statických poruch na domě 
č.p.118 – Muzeum keramiky. Celkem jsme obdrželi 135.000 Kč.
 Velmi účelně byl využit příspěvek, který obec získala z nad-
ace Děti-Kultura-Sport na dovybavení keramického kroužku 

a Muzea keramiky. Byl zakoupen hrnčířský kruh, který využívají 
děti v kroužku keramiky, přenosné podium a v rámci Muzea byla 
vybudována malá kuchyňka využitelná při kulturních akcích. Za 
pomoc při přípravě a realizaci bych rád jménem obce poděkoval 
nájemci muzea panu J. Kalabisovi a panu Josefu Hejdovi za zho-
tovení pódia.
 Viditelnou změnou prošla také prezentace obce na internetu. 
Její novou tvář za spolupráce zastupitelstva obce (p.Macek, 
p.Žaluda, p.Kocourek, O.Vávra ) připravil v Tupesích působící 
webdesigner pan Petr Bajer. Stránky jsou navštěvovány nejenom 
místními čtenáři, ale pravidelně také návštěvníky ze zahraničí.
 Myslím, že radost snad celému zastupitelstvu přineslo, že jsme  
po rozsáhlém šetření mezi občany a po jednání se Státním fondem 
rozvoje bydlení uspěli s naší žádostí o podporu oprav bytového 
fondu. Můžeme tak zprostředkovat půjčky za nízký a pevný úrok 
3% p.a. v celkovém objemu 1.600 000 korun. Už dnes jsou vidět 
nové střechy, okna, fasády atd., které znamenají nejenom pomoc 
konkrétním stavebníkům, ale také pěknější vzhled obce.
 Výrazného pokroku bylo dosaženo při přípravě výstavby od-
kanalizování obce a výstavbě společné čistírny odpadních vod 
pro obce Břestek, Tupesy a Zlechov. V jarních měsících provedl 
Dobrovolný svazek obcí Čistý Zlechovský potok výběrové řízení 
pro výběr projektanta. Na základě ceny, za dodržení podmínek 
zkušeností, referencí apod. byla v červenci vybrána firma KONEKO 
z Ostravy. 
Podali jsme žádost Krajskému úřadu o spolufinancování tech-
nicko-ekonomické studie, kde jsme byli úspěšní a získali jsme jako 
svazek obcí 300 000 Kč. V současné době jsou před dokončením 
rozsáhlá a náročná jednání s vlastníky pozemků, kudy by měl být 
sběrač trasován. Po nalezení shody a souhlasu všech vlastníků 
bude následovat územní řízení. 
 V jarních měsících jsme zahájili jednání se správci toku potoka 
protékající obcí. Cílem je revitalizovat potok, učinit jej průchozím 
i pro ryby a další živočichy. To znamená zpevnění břehů meandru-
jícího potoka a především vybudování obtoku na přehrádce nad 
obcí a její vyčištění tak, aby se rozšířilo zarybnění v co nejdelší části 
toku. V současné době Lesy ČR provedly přípravné práce – vyká-
cení přerostlých stromů a keřů. Další jednání bylo zaměřeno na 
dlouhodobě akutní problém splachů a vyplavování části obce od 
Boršic, kde je koryto potoka přímo v zahradě soukromého domu. 
Je zřejmé, že vlastník není schopen sanovat takový potůček, zvláště 
když podle stávajících podkladů dosud ani úředně neexistoval. 
Podařilo se předložit takovou dokumentaci, že jej krajský úřad 
prohlásil za regulérní tok a po jednání jej přijaly do správy Lesy ČR 
– správce Zlechovského potoka. Věřím, že po dalším jednání bude 
tok upraven tak, aby nezpůsoboval škody vlastníkům, ale také obci. 
Při posledním přívalovém dešti pomohli s úklidem Sbor dobrovol-
ných hasičů a Agro Zlechov. V jarních měsících se podařilo opět za 
pomoci Sboru dobrovolných hasičů a společnosti Agro Zlechov 
sanovat a odstranit dlouhodobé černé skládky v obci. Dík patří 
také všem spoluobčanům, kteří toto respektují, odpad likvidují 
sami a nezakládají nové skládky.
 Rozsáhle jsme se věnovali projektu obnovy Orlovny, kdy jsme 
připravili prováděcí dokumentaci a dokumentaci pro výběr zhoto-
vitele. Po předložení všech potřebných dokladů stavební úřad vy-
dal stavební povolení na celou rekonstrukci. Na přípravu této doku-
mentace jsme získali účelovou dotaci 40.000 Kč z fondů Zlínského 
kraje. Zatím hledáme cestu k získání finančních prostředků na tak 
rozsáhlou akci. Chceme však vyjít vstříc především maminkám 
s dětmi a v jarních měsících provést terénní úpravy a výsev trávy 
v horní části stávajícího dětského hřiště. S vedením základní školy 
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je dohodnuto, že tuto upravenou plochu bude moci veřejnost 
využívat v dopoledních i odpoledních hodinách. 
 Zastupitelstvo zahájilo také jednání se všemi uživateli spor-
tovního areálu u hřiště TJ. Po získání prvotní představy byla za-
dána studie, která je průběžně upravována podle potřeb všech 
zúčastněných. Podle vzniklé studie budeme dále etapovitě postu-
povat v realizaci, aby zde našli důstojné zázemí nejenom fotbalisté 
a hasiči. Také chceme umožnit další aktivity pro děti, rodiny s dětmi 
a cykloturisty. 
 Pro nejmenší děti a také všechny ostatní byla nevyhovující do-
padová plocha na veřejném prostranství v Souhradech nahrazena 
bezpečnějším kačírkem. Prostor byl doplněn o další hrací a di-
daktické prvky a lavičky. Podle toho, jak je toto místo obsazeno, 
je zřejmé, že to byl velmi vítaný počin.
Zpracovali jsme několik variant řešení snad nejproblémovějšího 
místa pro chodce v obci – „chodník před zdravotním střediskem“. 
Zatím jsme nenalezli shodu mezi požadavky vlastníků pozemků 
a technickými možnostmi. Snahou obce je nalézt společné řešení, 
protože každý, kdo tuto cestu ať již jako chodec nebo řidič používá, 
si je vědom nebezpečí tohoto úseku. Určitě budeme jednat dále. 
Stejně tak jednáme s vlastníky pozemků, kteří by nám umožnili 
vybudování vodních ploch – či mokřadů. 
To vše je podmíněno územním plánem, ve kterém naleznou tyto 
aktivity podporu. Zastupitelstvo se na pořízení nového územ-
ního plánu usneslo v roce 2007. Jeho přípravou jsme na základě 
výběrového řízení pověřili ing.arch. Dujku. Věříme,že se tento doku-
ment stane vodítkem a pomocí nejenom na toto volební období, ale 
poskytne koncepční rámec pro další rozvoj obce na delší dobu. 
 Obec Tupesy získala dotaci 35.000 na provoz místní knihovny, 
která, jak se zdá zažívá, renesanci v zájmu čtenářů. Knihovna je 
pečlivě vedena paní Štokmanovou. Je zde také veřejný přístupový 
bod pro internet.
Od května loňského roku získala obec dalšího pracovníka pro 
stavební údržbu objektů, péči o veřejnou zeleň a veřejné pros-
tranství. I v tomto případě se podařilo uspět s žádostí o alespoň 
časově limitovanou finanční podporu Úřadu práce při jeho 
zaměstnávání. 
Tito pracovníci udělali v minulém roce mnoho viditelné práce. 
Zároveň je velmi dobře , že se najde řada spoluobčanů, kteří 
nečekají, až „obec zamete, ostřihá živý plot, opraví vandaly 
zničenou věc atd“, ale sami si uklidí okolí svého domu a jemným 
napomenutím nejmladší generaci připomenou, že věc není jenom 
pro tuto chvíli a veřejný majetek obce není anonymní, ale nás 
všech.
 Na sklonku roku 2007 se podařilo zprovoznit na našem úřadu 
systém Czechpoint. Na jeho zprovoznění získala obec mimořádnou 
dotaci na technické vybavení.
 Tupesy se v minulém roce prezentovaly v sousední obci Zlechov 
na oslavách výročí první zmínky o obci, na Slováckých slavnostech 
vína v Uh. Hradišti a také jsme za mikroregion Buchlov zorganizova-
li cestu a prezentaci místních výrobců keramiky a celého Mikrore-
gionu na mezinárodním setkání v lucemburském Brandembourg. 
Spolu s dalšími folklorními sdruženími a dětmi ze základní školy 
obohatil sbor Tupešané program na mezinárodním jarmarku na 
Modré. Naše obec se dostala také do pozornosti etnografů a za 
pomoci místních pamětníků zde byl proveden výzkum zaměřený 
na lidovou architekturu. Zájemci o historii obce byli v minulém  
roce potěšení vydáním  knihy Františka Mikuly  Z historie obce 
Tupesy. Tato kniha je pro občany k dispozici na Obecním úřadu. 
 Loňský rok byl pro všechny aktivní členy zastupitelstva 
a zaměstnance obce poměrně velmi rušný, někdy až hektický. 
Děkuji za podporu všem občanům a místním firmám, kteří pomohli 
k tomu, že se podařilo provést vše, co je zde zmíněno.
 Mgr. Oldřich Vávr a

Hospodaření obce Tupesy 
v roce 2007
I. Rozpočtové příjmy
1. daňové příjmy 7.604.279,52 Kč
 - v roce 2007 se skládaly z daně z příjmů fyzických osob,
 právnických osob, z daně z přidané hodnoty, daně z nemovito-
stí
2. správní poplatky 668.229.- Kč
 - jednalo se o popl. za provozované VHP, popl. za užívání 
veřejného prostranství, popl. ze psů, vybrané popl. za likvidaci 
kom. odpadu
3. neinvest. dotace 861.436.- Kč
 - dotace na státní správu, přísp. na ZŠ od sousedních obcí
4. příjmy z poskytování služeb 635.079,21 Kč
 - z pronájmů, z úroků, finanční dary, aj.
5. příjmy z prodeje majetku 17.664,50 Kč
 -prodej pozemků a inventáře
6. splátky půjčených prostředků SFRB vč. úroků 82.050,20 Kč
CELKOVÉ  příjmy obce v roce 2007 9.868.738,43 Kč

II. Rozpočtové výdaje
1. místní komunikace a chodníky 1.218.860,08 Kč 
 - opravy a údržba + výstavba chodníku ke Břestku
2. dopravní obslužnost silniční dopravy 55.986.- Kč
 - příspěvek ČSAD
3. základní škola 1.420.095.-  Kč 
 - opravy a údržba 20.095.-
 - příspěvek zřizovatele - obce na
 - krytí neinv. výdajů 1.325.000.-
 - krytí invest. výdajů 75.000.-
4. provoz knihovny 36.332,74 Kč
5. činnost a dokumentace obecní kroniky 105.147,50 Kč
 /vč. vydavatelské činnosti - nová publikace/
6. sdělovací prostředky 35.947,68 Kč
 - opravy místního rozhlasu, tisk zpravodaje
7. činnost SPOZ a kulturní akce v obci 138.849,70 Kč
 /velikonoční dílna, Babochlap, módní přehlídka,slavnosti 
vína, hody, vánoční zpívání aj./
8. činnost Mužského pěv. sboru Tupešané 35.158,50 Kč
9. tělovýchovná činnost 130.000.- Kč
10. činnost pro děti a mládež 175.939,13  Kč
 - dokonč. dětského hřiště v Souhradech, Orlovna,
 náklady na provoz klubovny aj.
11. nebytové hospodářství 17.656,50 Kč 
12. veřejné osvětlení 208.736,10 Kč
13. komunální služby a územní rozvoj 508.873.- Kč
 - výkupy pozemků, územní plán
14. sběr a likvidace komunální odpadu 528.350.-   Kč
 /vč. plastů, nebezpečných odpadů aj./
15. požární ochrana 68.019,30  Kč
16. zastupitelstvo obce 809.208.-  Kč
17. příspěvky a dotace společ. organ. 32.000.- Kč
18. vyplacené prostředky - půjčky SFRB 1.174.015,36 Kč
19. investice ČOV 414.824.- Kč
20. zachování a obnova kult. památek 245.775.- Kč
21. péče o vzhled obce 30.514,50 Kč
22. činnost místní správy 1.627.771,60 Kč
 - pojistné, bank. popl., neinvest. dotace a příspěvky, nákup
 materiálu, voda, plyn, el. energie, poštovní a telekomunikační
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 služby, poradenské a právní služby, opravy, údržba, mzdy
23. daně a poplatky 186.799,30  Kč
24. fin.vypořádání min. let /vratky za volby/ 12.986,50 Kč   

CELKOVÉ výdaje obce v roce 2007 9.217.845,49 Kč

Finanční hospodaření obce za rok 2007
skončilo přebytkem ve výši 650.892,94 Kč.

Stav finančních prostředků obce k 31.12.2007 byl následu-
jící :
- běžný účet KB Uh. Hradiště 9.889.855,81 Kč
- podílový list u KB Uh. Hradiště 2.512.557,73 Kč
- akcie ČSOB 791.830.-  Kč

Celkový stav finančních
prostředků obce k 31.12.2007 13.194.243,54 Kč

 Zpracovala : Šimonová Jana, účetní OÚ

Schválený rozpočet Obce
Tupesy na rok 2008
1. Příjmová část
l. příjmy daňové - tř. 1  Kč v tis.
1111 DPFO záv. činnost  1.950
1112    DPFO - SVČ  350
1113    DPFO - srážková  200
1121    DPPO  2.000
1122    DPPO  za obe  150   
1211    DPH  3.300
1337    poplatek za likvidaci TKO   430
1343    popl. z místa  15
1341    poplatek ze psů  9
1347    místní poplatek za provozovaný  VHP 64 
1351    odvod výtěžku z provozování VHP 100
1361    správní poplatky  84
v tom :  - matriční poplatky 20
 - povolení provozování VHP 64
 1511   daň z nemovitostí  600

 2. nedaňové příjmy  - tř. 2
 2111   - zálohy na plyn /rest./ 3613  24
  - různé /fa/  6171  5
 2112    prodej publikace /3316/  10
 2131     nájemné za pozemek  /sing.1039/ 6
 -“-    /obecní 6171/  2
 2132     nájemné    /3612/  43
 -“-             /3613/  220
 2139    nájem za kanal. /2321/  50
 2141    příjmy z úroků    /6310/  150
 2141    -“-     /3611-SFRB/  25
 2210    přijaté pokuty  2
 2324    vratka přepl. /6171 za plyn /  10
 -“-        /3722 recykl. odpadů/  30
 -“-        /3613 -nebyt./  10
 2310    prodej mater. /6171/  10
 2119    ost. příjmy /6171/  2
 2460   splátky SFRB  170

 3.  kapitálové příjmy -  tř. 3
 3111     příjmy  z prodeje pozemků /3639 10
 
 4. přijaté dotace - tř. 4
 4112    neinvest. dotace ze st. rozpočtu 259
 4121    neinvest. dotace od obcí  380
 /Zlechov 180, Břestek 200/
4134 dofinancování úroků SFRB 2007 10
  p ř í j m y  celkem  10.680 tis. Kč

2 - Výdajová část
paragraf, název  Kč v tis.
 1039   myslivecké sdružení  20
 2212   silnice  40
 2219   chodníky /parkovací plochy/  550
 2221   provoz veřejné silniční dopravy 60
 2229   ost. záležitosti v silniční dopravě 175
 2341   vodní díla v krajině  60
 3113   základní škola - neinv. příspěvek 1583
 - investice  460
 3314   knihovnická činnost  35
 3319   ost. záležitosti kultury  /obecní kronika/ 8
 3322   zachování a obnova kult. památek /skanzen/ 490
 3326   opravy křížů  333
 3341   opravy rozhlasu  15
 3349   zpravodaj  30
 3392   zájmová činnost  30
 3399   ost. záležitosti kultury  150
 3419   tělovýchovná činnost - příspěvek TJ + projekt 140
 3421   využití volného času dětí a mládeže 906
 3429   příspěvek KČT  12
 3611  SFRB  165
 3612   bytové hospodářství  20
 3613   nebytové hospodářství  35 
 3631   veřejné osvětlení  320
 3632   pohřebnictví  5
 3636   územní rozvoj  300
 3639   komunální služby a územní rozvoj j.n. 328
 3633   inž. sítě  240
 3721   nebezpečné odpady  20
 3722   sběr a svoz komunálních odpadů 505
 3723   sběr a svoz plastů, skla a papíru 50
 3745   veřejné prostranství  95
 4329   soc. právní ochrana dětí  4
 5512   požární ochrana  50
 6112   zastupitelstvo obce  863
 6171   činnost místní správy  2361
 6310   služby peněžních ústavů  10
 6320   pojištění funkčně nespecif.  50
 6399   ostatní fin. operace - daň z příjmu obce 150
 6409 ost. činnosti /DSO/  2
6330 dofinancování úroků SFRB 2007 10 

 v ý d a j e    celkem  10.680 tis. Kč

Rekapitulace: příjmy 10.680 tis. Kč
  výdaje  -10.680 tis. Kč
   0  

Tupesy: 15. 2. 2008
Zpracovala: Šimonová

Schválil: Mgr. Oldřich Vávra, starosta
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Od 1.2.2008 mají občané podle zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy /dále jen ISVS/ v platném 
znění, možnost požádat Obecní úřad v Tupesích o ověřený výstup 
z veřejných evidencí informačních systémů veřejné správy, a to 
z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovito-
stí a o ověřený výstup z neveřejné evidence informačních systémů 
veřejné správy, a to o ověřený výpis z rejstříku trestů.

Jak postupovat pro získání ověřených výstupů z veřejné evi-
dence ISVS?

Obchodní rejstřík
 Při podání žádosti je nutné znát identifikační číslo /IČ/ vyhledávané 
právnické nebo fyzické osoby, případně název a sídlo právnické 
nebo fyzické osoby. Ověřený výstup z ISVS lze vydat každému, kdo 
o to požádá.

Živnostenský rejstřík
 Při podání žádosti je nutné znát identifikační číslo /IČ/ vyhledávané 
právnické nebo fyzické osoby, příp. název a sídlo právnické nebo 
fyzické osoby. Ověřený výstup z ISVS lze vydat každému, kdo o to 
požádá.

Katastr nemovitostí
 Pro vyhledávání podle listu vlastnictví je nutné znát katastrální 
území a číslo listu vlastnictví.

 Pro vyhledávání podle seznamu nemovitostí je nutné znát:
- podle seznamu parcel: katastrální území, kmenové číslo, 
poddělení čísla /číslo za lomítkem/
- podle seznamu budov: katastrální území, část obce, typ budovy, 
číslo popisné/evidenční
- podle seznamu jednotek: katastrální území, část obce, typ bu-
dovy, číslo popisné/evidenční, číslo jednotky (jedná se o dům s více 
byty)
Ověřený výstup lze vydat každému, kdo o to požádá.

Jak postupovat pro získání ověřených výstupů z neveřejné evi-
dence ISVS?
Rejstřík trestů
 Výpis z evidence rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se 
týká (§ 11, odst. 1 zákona č. 269/2004 Sb., o rejstříku trestů v platném 
znění), na základě předloženého dokladu totožnosti (občanského 
průkazu nebo cestovního dokladu) a vyplněné žádosti o výpis. 
Žádost vyplní žadatel po prokázání totožnosti přímo na úřadě.

Sazby za ověřené výpisy z evidence ISVS podle zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích v platném znění:
- obchodní rejstřík  100.- Kč za první stránku,
za každou další  50.- Kč
- živnostenský rejstřík 100.- Kč za první stránku,
za každou další  50.- Kč
- katastr nemovitostí 100.- Kč za první stránku,
za každou další  50.- Kč
- rejstřík trestů   50.- Kč za celý výpis

Czech Point – nová služba

Poděkování
Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem, 
kteří se s chutí a radostí starají o kulturní 
akce v naší obci, především Klubu žen a tu-
peské chase za skvělý průběh Tupeských 
hodů. 

 Poděkování patř í   organizátorům 
mimořádné přehlídky a krásného večera 
Babochlap.
Hojně navštívenou akcí bylo i vánoční 
zpívání v Muzeu keramiky, kde vystoupily 
soubory Tupešané, Čutora, děti z mateřské 
školky. Pěkným zpestřením byla i premiéra 
ženského pěveckého sboru Tupeské parád-
nice. Naše ženy dokázaly, že se umí pro 
lidový zpěv nadchnout a i přes svou časovou 
vytíženost pravidelně scházet a nacvičovat 
svůj pěvecký repertoár. Premiérová vánoční 
ochutnávka cukroví měla také svůj úspěch 
a v příštím roce se jistě rozroste i o další do-
broty. 
Velký dík patří i našim skautům a skautkám 
za projekt Vánoláš a roznášení Betlémského 
světla, kdy i do osamocených domovů 
proniklo světlo pokoje a radosti vánoční 
doby.
Děkuji také všem členům školní a kulturní 
komise a doufám, že i nadále budeme od 
Vás dostávat připomínky a podněty k do-
brým kulturním akcím.
 Mgr. Filip Macek, kulturní komise

  

Tříkrálová sbírka se za uplynulých osm ročníků, které v Tupesích již  proběhlo, stala 
tradicí, která ukončuje čas Vánoc. Je to vždy příležitost  připojit  se svým dílem a darem 
ke službě charity pro ty  nejpotřebnější. Sbírku v Tupesích organizuje obecní úřad ve 
spolupráci s mnoha dobrovolníky. Všem patří náš upřímný dík.

tykánová, O.Vávra,T.Vávra.
S přípravou oděvů pomohla paní  A. Vávrová, 
A. Macková.

 Za obětavou pomoc se sbírkou patří dík 
také pracovnici obecního úřadu Simoně 
Úředníčkové. 

Upřímné díky všem koledníkům a dárcům.
 Mgr. Oldřich Vávra

Tříkrálová sbírka

Letošní rok vykoledovalo 9 
skupinek koledníků 27.378 Kč, 
které jsme předali Charitě v Uh. 
Hradišti. Není to ale vše. Kromě 
peněz přinesly děti a všichni 
koledníci do domácností úsměv, 
pozdravení pokoje a odnesly si 
také radost z vašeho přijetí.

Možná ten největší dar letošní sbírky je v tom, 

kolik lidí – dětí, dospívajících, 
dospělých a rodičů se sbírky 
zcela nezištně zúčastnilo 
a dali tak najevo, že jim není 
lhostejné, co se děje vedle, 
a jsou ochotni přispěchat na 
pomoc.
Do letošní Tříkrálové sbírky se 
jako vedoucí skupinek zapo-

jili – M.Havlíčková, P.Kocourek, G.Marková, 
F.Macek,  M.Poláchová,  J.Vávrová, L. Mar-
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Tupesy – jméno naší obce se objevuje 
v několika písních. Zpívá se o tupeských 
parádnicích, tupeských šohajíčcích, či tu-
peské hospodě. Tyto písničky zlidověly a už 
bychom těžce hledali autora. Jedna písnička 
však autora jistojistě má a ta  se jmenuje Tu-
peský žbáneček. Hudbu k ní složil Václav 
Maňas ml. a text napsal Vladimír Salčák. 
Protože mě zajímalo, jak tato skladba přišla 
na svět, požádala jsem pana Salčáka 
o rozhovor a vydala se do Veselí nad Mora-
vou, kde toho času bydlí, abych zjistila něco 
bližšího o písničce i samotném autorovi. 

Musel jsem přinést básničku,“ vzpomíná 
p. Salčák. „Není to jednoduché, když má 
první fráze určitý počet slabik, musí je mít 
i druhá. Musí být dodržena určitá dikce, 
rytmus. Není jedno, jestli rozdělíte – Dám si 
nalét červeného vínka – nebo – Dám si nalét 
červené hovínka.“

Hrajete si melodii písničky při skládání 
i na nějaký nástroj?
„Mám doma trumpetu a jinak si píšu noty 
i do počítače a přehrávám si je pomocí zvu-
kové karty. Pomáhá mi to při tvorbě mých 
vlastních písniček a aranžmá.“ 

Nikdy není pozdě…
„Muzice jsem se začal věnovat až ve svých 
čtyřiceti letech, předtím jsem měl jen hrubé 
základy. Oslovil mě kapelník místní decho-
vky, jestli bych jim nechtěl dělat, tehdy se 
tomu říkalo, konferenciéra. Začal jsem 
chodit do zkoušek a o přestávkách, když  
kluci odpočívali, jsem si půjčoval trumpetu 
a nakonec jsem skončil jako výkonný mu-
zikant a hrál jsem samostatně dokonce první 
křídlovku. Opisoval jsem také noty a tak 
mě napadlo, že bych mohl napsat nějaký 
text. Zkusil jsem to a pak se to spustilo. Do 
dneška jsem napsal bezmála 700 písniček, 
které mám zaregistrovány na Ochranném 
svazu autorském.“

Co posloucháte mimo dechovou hudbu?
„ Je dos t  z a j ímavé ,  že já  dechovku 
poslouchám moc málo. Když si chci 
odpočinout, pustím si Dvořákovy Slovan-

 Přivítal mě energický muž, plný nápadů, 
zájmů o hudbu, literaturu, sport i dění kolem 
sebe. Určitě bych mu nehádala již sedm 
křížků, protože, jak mi později prozradil, 
se narodil již v roce 1936. Jeho vyprávění 
se dobře poslouchalo a ani nebylo nutné 
klást mnoho otázek a přerušovat tok jeho 
myšlenek, vzpomínek a plánů. A já bych se 
o ně chtěla s vámi podělit….
 Pan Sa lčák se narodi l  v  Petrově 
u Strážnice, a protože ho zajímala historie 
celého kraje, „pročáral“ křížem krážem blízké 
i vzdálenější okolí. A protože nedaleko jsou 
i buchlovské hory, často se ocitl i tam. Tato 
místa si moc zamiloval. Prochodil je v zimě 
i v létě a inspiroval se zde k napsání několika 
textů. Tak vznikla báseň Bukové varhany (viz 
jiné místo tohoto zpravodaje) i některé písně 
– Chodníček do Chřibů, Od Buchlova fúká, 
Břestecká skála, Traplická polka, valčík  
Kudlovská dolina, polka Z Roštína, píseň 
Zlacká studánka, píseň Velehrad a také Tu-
peský žbáneček. Protože marná sláva, i když 
se vyrábí v Tupesích jiné zboží, tupeská 
keramika je velmi známá. Písnička vznikla 
někdy v letech 1986-87. K posluchačům se 
dostala prostřednictvím brilantní nahrávky 
Stříbrňanky. V současnosti ji má v repertoáru 
třeba Straňanka nebo Moravská veselka.

Co bylo první? Text nebo melodie?
„Nejprve vznikl text písničky. Ze začátku 
jsem se chtěl prezentovat, byl jsem neznámý, 
takže jsem nemohl oslovit známé skladatele, 
že bych jim k jejich melodii napsal písničku. 

ské tance, Čajkovského Italské capriccio, 
Smetanovu Vltavu či Mozartovu Malou 
noční hudbu. Rád si poslechnu i melodické 
písničky mého mládí, třeba Lavička v jas-
mínu, Kulatý svět a pod. Jindy relaxuji při 
cimbálce, zvláště horňácké.“

Jaké máte jiné koníčky?
„Já bych potřeboval pět životů, den aby měl 
48 hodin a jenom půl hodiny spát.“ 
Pana Vladimíra totiž zajímá všechno na 
světě. Psaní písní, básní, povídek i jiných 
textů, které publikuje v různých novinách 
a časopisech. Sestavuje pořady  pro rádia, 
moderuje, spolupracoval i s televizí. Dříve 
se věnoval ochotnickému divadlu, fotogra-
foval, cestoval. Teď si pochvaluje internet, 
že zde najde spousty informací. Hrozí ale, že 
u něho umře únavou, jak neustále nachází 
nové a nové odkazy a zajímavosti.

Činorodý je i pan Václav Maňas, který 
složil hudbu k výše uvedené písničce. 
Pochází z valašského  muzikantského 
rodu, v současné době učí na ZUŠ v Na-
pajedlích a Malenovicích, píše skladby 
a upravuje je pro různé nástroje, dělá 
uměleckého vedoucího  dechové  hudby 
Valaška z Valašských Klobouk, ale jinak 
pomáhá i ostatním kapelám. V současné 
době je považován za nejplodnějšího 
a nejuznávanějšího autora písniček pro de-
chové hudby v České republice.

Chtěla bych oběma popřát hodně zdraví a mno-
ho radosti, kterou umí rozdávat nám všem. 
 

 

GM

Jak to bylo s tým 
žbánečkem?
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1. Jak hodnotíš hody 2007?
Darina: Jak nejlíp jen dokážu. Utvořila se výborná parta lidí, bez 
které by to nebylo tak veselé �. Určitě jsem hody vnímala trošku 
jinak než předchozí roky, protože jsem byla stárka. Začnete je brát 
nejen z té hezké stránky, ale taky se musíte o hodně věcí postarat, 
zařídit a máte mnohem víc starostí. A možná právě proto jsem si 
těchto hodů vážila víc. 
Lenka: Zatím nejlepší, na kterých jsem byla, stárkování jsem si 
opravdu užila.
Roman: Jednoznačně nej hody, na kterých jsem zatím byl. Su-
per parta lidí, dobrá nálada, i počasí nám docela přálo… Hodně 
kladně hodnotím i to, že se s přípravami začalo tak brzy, takže 
ani po organizační stránce nebyly žádné problémy. Celkově 
vidím jen pozitiva, myslím že se letos hody fakt povedly po všech 
stránkách.

2. Proč ses rozhodl(a) jít letos za stárku, stárka?
Darina: Chtěla jsem být stárkou vždycky a myslím, že až tento rok 
nastal ten správný čas.
Lenka: No, já jsem do toho spadla ani nevím jak. Ale jít za stárky 
s tak dobrou partou lidí, to se prostě neodmítá.
Roman: Víceméně jsem byl přemluven kamarády a Darčou. 
Nejdřív jsem za stárka moc jít nechtěl, protože mi bylo jasné, že to 
je zodpovědnost a hodně starostí navíc. Ted´ po zkušenostech 
s letošním stárkováním bych do toho šel určitě zase. 

3. Co na tvé rozhodnutí říkali v rodině?
Darina: Čekali to. Myslím, že na jednu stranu byli rádi, ale na 
druhou se obávali náročných příprav. O vše se postarali a já jim 
za to všechno strašně moc děkuju!
Lenka: No, co se dá dělat…
Roman: Rodiče byli tak trochu postaveni před hotovou věc – 
prostě jsem jim oznámil, že půjdu za stárka, takže se ani nezmohli 

na nějaký odpor. Nejdřív byli asi trochu zaskočeni, ale myslím, že 
nakonec byli rádi, že jsem šel a určitě mně hodně pomohli.

4. Která část hodů byla pro tebe nejlepší – „zapalování“, chození 
pro stárky,  zábava sobotní nebo nedělní, popř. „dozvuky“? 
Darina: Nedokážu říct, každá měla své kouzlo.
Lenka: Zapalování, chození pro stárky, zábavy, dozvuky – každé 
mělo svoje kouzlo.
Roman: Je těžké vybírat z celých hodů jen jednu část, ale kdybych 
musel tak bych asi zvolil hodařský sklep. Myslím, že tam se utvořila 
ta perfektní parta a byl to takový základ pro celé hody, protože ty 
jsou vždycky takové, jaké si je udělá chasa.

5. Co pro tebe bylo nejsilnějším zážitkem během hodů?
Darina: Silným zážitkem byly celé 
hody,  a le kdybych měla v ybra t 
opravdu ten nej…bylo by to pondělí 
po hodech, když jsem si uvědomila, 
že to všechno, na co jsme se tak těšili, 
prostě končí.
Roman:
Ohlasy lidí po hodech. Nejvíc mě 
potěšilo, když za mnou někdo přišel 
a řekl, že hody se povedly a že se na 
nich opravdu bavil, protože to je podle 
mě smysl hodů. A musím říct, že těch 
kladných ohlasů bylo opravdu hodně. 
Pak člověk vidí, že to všechno nebylo 
zbytečné.

6. Půjdeš v kroji na hody znova?
Darina: Určitě bych chtěla.
Lenka: Určitě bych v kroji ještě jít 
chtěla.
Roman: Určitě ano.

7. Určitě se udály veselé momenty, zážitky, vznikly vtipné slo-
gany i nečekané lásky, prozradíte nám nějaké?
Darina: Udály, ráda bych prozradila, jenže na to by mi nestačilo 
ani několik stran. Myslím, že každý, kdo na těchto hodech byl, má 
a navždy bude mít všechny tyto vzpomínky v sobě…
Lenka: Vedle mého stárka těch veselých momentů bylo hodně. 
Hlavně na zkouškách, kdy v zápalu boje pletl slova v písničkách, 
od té doby taky vím, že Ctibor je „lahodný ako to pérečko“, jak 
o sobě sám zpívá…
Roman: Originální proslov mladšího stárka při vyvolávání stárka 
staršího, zakončená větou „…Romane, pod´ ven.“
Řeč Honzíka Martináka, který vždycky při vybírání peněz do 
kasičky nezapomněl dodat „To je májoo…“ a hodně se zasloužil 
o to, že se podařilo vybrat opravdu hodně. …… bylo toho mnoho, 
ale ted´ si asi na víc nevzpomenu…
Děkuji za rozhovor a přeji ještě mnoho krásných „krojových“ 
zážitků.

GM

HODY 2007
Rozhovor se stárkami Darinou Hejdovou, Lenkou Malinkovou a stárkem Romanem Burešem.
(Mladší stárek Ctibor Bilík své odpovědi nestačil přes oceán dodat.)
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ČUTORA po roce 
činnosti

Po dvaceti letech se podařilo znovu navázat na činnost tupeské 
Čutory. I když  v nevelkém počtu členů, ale přece, se začátkem 
roku 2007  pí. Pavla Kaňovská a pí. Alena Macková začaly 
pravidelně setkávat s patnácti žáky  1. – 4. třídy a nacvičovat 
pásma písniček, básniček a tanečků. První krátké, ale hřejivé 
vystoupení se uskutečnilo na velikonoce a již za měsíc bylo 
nacvičeno další pásmo ke Dni matek. 
Od září 2007 se Čutora schází v menším počtu dětí (pouze 12) 
každé úterý od 15.00 hodin v ZŠ. Přesto se podařilo secvičit 
velmi pěkné vánoční pásmo. Záměrem vedoucích je vždy vybrat 
pestrý pořad složený z krátkých básniček, písniček a tanečků. 
Tím se snaží dětem přiblížit život na venkově v daném ročním 
období. Ve svých vystoupeních čerpají hlavně z lidových tradic, 
zvyků na vesnici, regionu, případě z širokého Slovácka. 
Pro letošní rok si pro nás děti připravují „Jarní pásmo“ (15.
března)  a pásmo ke Dni matek (1.5.). Nezbývá, než jim popřát 
hodně zdaru, píle, radosti z vystoupeních a  další nové členy!

Mgr. Filip Macek 

Děkujeme všem
 příbuzným, přátelům, místním i přespolním 
obyvatelům, že přišli doprovodit na poslední cestě 
naši milou basu „tupeskou Pěnici“ a podpořili celou 
smuteční událost v hojném počtu. Večerem prováze-
la osvědčená moderátorka Ivana Tomešková, svým 
kouzlem  osobnosti oslnily účastnice soutěže 
o Tupeskou parádnici – Lenka Malinková, Radek 
Hřebíček, Katka Kedroňová, Darina Hejdová 
a náhradnice Robert z Brna. Soutěž hodnotila 
vážená porota – p. starosta O. Vávra, p. Psotková, 
p. Luběnová a p. Šimoník. Kdo vytrval, mohl po 
smutečním obřadu ochutnat pravou tupeskou 
„škvařežinu“ se špekem a shlédnout netradiční 
šavlový tanec. Ten pomohl nacvičit, stejně jako další 
fašaňkový repertoár, Petr Kaňovský.

Omlouváme se všem, které rozladil pozdější ter-
mín této události – lépe pochovat basu pozdě, 
než vůbec. Doufáme, že většina zúčastněných se 
pobavila dobře a podpoří nás při dalších akcích. 
Všechny fašaňkové dary budou využity na stolové 
vybavení na Orlovnu.
Alelujááááá…..

Organizátoři fašaňku

Výročí Mateřské školy 
v Tupesích

V září 2008 to bude již třicet let, co otevřela své dveře Mateřská 
škola v Tupesích. Protože ji navštěvovalo několik generací dětí 
a určitě tady nacházely své kamarády, první lásky i zážitky na 
celý život, chtěli bychom jejich vzpomínky zveřejnit v našem 
letním zpravodaji.

A protože nechceme dát stranou ani ty starší ročníky, přidáme 
k tomu i postřehy ze staré školky ( na kopečku V Plotkách ).
Pokud máte stále v paměti vaši oblíbenou hru, hračku či jiné 
vybavení z doby, kdy jste školku navštěvovali, jídlo, kamaráda či 
situaci, kterou byste chtěli ostatním připomenout, napište nám 
nebo dejte vědět, my vše zaznamenáme, zveřejníme a vrátíme 
se tak spolu do krásné doby našeho dětství. Těšíme se na vaše 
vzpomínání…  

G.M.
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Takovéhle bylo jeho ševcovské vyznání:
„Dobrá bota, to je grunt spravedlivého světa. Nesmí být těsná, aby si v ní ani 
malíček nepřipadal jako přiskřípnutá dušička, ale taky zas ne moc veliká, aby 
si v ní ten malíček nepřipadal ztracenej.“
( Václav Čtvrtek – Rumcajs )   

František 
Směták

 (*1949), vyučený zedník, byl vždy svý-
mi přáteli nazýván „skrytý talent“.
Od mládí maloval olejové obrazy 
a ty snad z nedostatku materiálu - 
nebo díky své fantazii - vznikaly na 
nejrůznějších podkladech.

Postupně se doma z trácela všechna 
prostěradla, mizely hrubé hadry na pod-
lahu..Výsledek ale vždy stál za to, a tak se 
na něj nikdo nezlobil.
Protože měl velmi rád př írodu a rád 
chodíval na houby, nosíval kromě nich 
z lesa roztodivné kusy větví a kořenů. 
Chvilku si s nimi pak pohrál a hned jsme 
měli na stěně havrana jako živého, různé 

Staré boty do roboty a nové
do tanca…

Tato ševcovská moudrost se mně vybavila 
při návštěvě u pana Svatopluka Hýži v Kelči. 
Byl nám doporučen jako obuvník, který 
umí ušít boty, botky i botičky všech druhů 
a velikostí. My jsme měli zájem o boty ke 
kroji. Protože Kelč je od nás „trochu z ruky“, 
nachází se totiž až u Valašského Meziříčí, 
vypravilo se nás tam najednou více. Po te-
lefonické domluvě nás očekával v určenou 
hodinu ve své dílně. Srdečně nás přijal 
a předvedl nám své království, které se 
skrývá v nízkém domku při hlavní cestě. 
Voní to tam ševcovským lepidlem, kůží 
a je cítit duch poctivé ruční práce. Okolo 
několika strojů je uložena spousta různých 
ševcovských kopyt, šablon a vzorových 
botů. Má tu své pracovní místo i několik 
málo  pomocníků, kteří chodí p. Hýžovi 
vypomáhat. Hned vedle dílny se vchází 
do menší prodejny, ve které vás mistr 

přijme, vezme  míru  a domluví se s vámi 
na konečné podobě výrobku. Je dobré 
mu vzít ukázat vzor, popř. mu nechat fo-
tografii, aby měl představu, co si přejete. 
Obouvá totiž děvčice a šohaje z celé Mora-
vy i z dalších koutů naší vlasti. Najdete zde 
novotou vonící krpce, střevíce, boty hladké, 
vyšívané i vrapované. Visí tu řemeny, spo-
ny, tašky, sandály i široké opasky. Doba 
zhotovení závisí na množství zakázek, 
které p. Hýža má. Zásobuje totiž nejenom 
jednotlivce, ale i celé soubory. Když se mu 
ozvete dostatečně brzy, „do hodú“ máte 
boty hotové. 
 A ještě jedno překvapení vás zde čeká. 
Na stěně visí kouzelné zrcadlo. Kdo se 
do něj podívá, rázem zhubne o 10kg. 
Nevěříte? Zajeďte se tam podívat

GM
Kontakt:  Svatopluk Hýža, kožedělná 
výroba, Kelč 35, 571 641 737

obludy a lesní skřítky. Tak se dostal k práci 
se dřevem - jako děti nás těšíval zrcadly vsa-
zenými do poliček ve tvaru srdcí a ušatých 
klučinů a šperkovnicemi. Asi nejraději 
ale máme jeho dřevěné obrazy - plastiky-
s nejrůznějšími motivy, krásné zdobené 
hodiny a masky , pro které už na stěnách 
není jediné volné místo. Další jeho dílka 
jsou příbory obří velikosti, police s vinnou 
tématikou, vycházkové hole...
Velkou radost mu udělali naši známí z jižní 
Itálie, když si do své luxusní restaurace 
odvezli sadu obrazů s mořskými výjevy.
 Tímto krátkým článkem bych chtěla 
„dědovi“ poděkovat za to, že nás celý život 
nenásilně vedl k užitečnému trávení vol-
ného času, k pochopení krásy starých věcí 
a starého nábytku, jenž po laskavé úpravě 
znovu slouží a potěší oko. Děkuji mu za 
to, že v tom pokračuje i s našimi dětmi 
a ony rády sáhnou po pastelkách nebo 
už používají smirkl, aby dědovi pomohly 
vylepšit jeho dřevěné postavy.
 Jedno z jeho posledních děl je Betlém 
z roku 2006, který se už opravdu nikam 
nevejde a dělá radost hlavně vnoučatům 
Davidovi a Štěpánce.
 

Ivana Tomešková
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Aktivity v naší obci se neomezují jen na zájmové kroužky dětí 
a mládeže či na spolky dospělých. I ti nejmenší sotva chodící 
občánci mají tu „Svou“ aktivitu. Tedy pokud je tam jejich maminky 
přivezou. Ti z vás, kteří v pondělí a úterý ráno chodí kolem školy, 
si určitě všimli velkého počtu dopravních prostředků pro juniory. 
To není náhoda, to se jen sjíždějí děti do školičky.
V září se školička musela pro velký zájem maminek rozdělit na 
dvě skupiny. První skupinu, která se schází každé pondělí v 9:00 
v tělocvičně, připravuje Ivana Kocourková a Petra Chramcovová. 
Tato skupina je především pro děti od dvou do tří let.
Druhou skupinu pro ty nejmenší „školíčata“ do dvou let, můžete 
najít ve školní družině každé úterý od 9:30 a stará se o ni Pavla 
Kaňovská. Do školiček chodí dohromady asi 30 dětí. Tato aktivita 
je zastřešena ZŠ Tupesy a platí se jen symbolický příspěvek 10 ko-
run. Školičky navštěvují maminky z Tupes i okolních obcí. Účelem 
je, aby se scházely s ostatními maminkami a dětičky aby si zařádily 
se svými vrstevníky. Mimo to se naučí různá říkadla, písničky a hry 
a odnesou si s sebou i výrobky, které společně s maminkami 
vytvoří.  Mgr. Pavla Kaňovská

Podzimní vycházka
Na den 19. září 2007 jsem se s dětmi domluvila na společném 
odpoledni stráveném na čerstvém vzduchu. Aby to rodičům 
nebylo líto, naše heslo znělo: ,,Rodiče s sebou.“ Pozvali jsme 
všechny rodiče, aby se také odreagovali od všedních starostí.
 Tento podzim rostlo velké množství hub. Proč nevyužít tuto 
možnost a nezajít na houby? Navrhla jsem dětem svůj plán. 
Těm jen zajiskřily oči a souhlasně přikývly. Už jen domyslet 
organizační záležitosti a hurá k nejbližšímu lesu. Na houby 
se vydala nadpoloviční většina rodičů a dětí. Nechyběla ani 
Červená Karkulka v podobě dvouleté holčičky s velkým 
košíkem a červenou čepičkou. Všichni účastníci byli výborní 
sběrači hub. Až na mě. Nenašla jsem ani jeden hříbek. Tedy 
našla, jeden, ale nebyl právě vhodný k jídlu. Po hodince a půl už 
byly košíky plné, děti vyběhané, rodiče trošku promrzlí a všichni 
spokojení. Mohlo se jít pomalu k domovu. A jak se naložilo 
s houbami? Nakonec jsem si je odvážela domů já. Smaženice 
ze suchohřibů byla výborná.

Tř. uč. 5. třídy Zuzana Tomčalová

Náš kraj láká mnoho návštěvníků svými krásami. Někteří si 
své dojmy uchovají ve fotografiích, jiní v maličkostech, které 
si odtud přivezou a někteří hluboko ve svém srdci. Jsou jim 
radostí pro další život. Někoho ovlivní natolik, že své pocity 
dokáže vyjádřit v obrazech, písních, básních či jiných textech. 
Pana Jiřího Hubáčka z Nového Města na Moravě inspirovaly 
k napsání pověsti.

Petrův les
 V zámku Buchlovicích bydlela paní baronka, hodně duchovně 
založená. Celý svůj život zasvětila myšlenkám, které ji vedly do 
nadsmyslného světa. Rozhodla se přenést část jeho působení do 
svého parku. Navedla ji k tomu i skutečnost, jejího šlechtického 
přídomku z Petrswaldu, čili z Petrova lesa. Nazývala svůj park 
Petrův les a podle svého smýšlení ho chtěla udělat kouzelným. 
Pročítala knihy o přírodě a hledala v nich poučení o tom, které 
stromy a rostliny přitahují dobré duchy, tajemné nálady a lásku. 
Postupně je zde nechávala vysadit, aby splnily její záměr, všechno 
se tomu muselo výběrem přizpůsobit. Z lesa – parku chtěla vytvořit 
duchovní nástroj, který ukojí všechny lidské smysly, svými ni-
trem vnímanými tóny. Ta harmonie měla vycházet ze všeho tady, 
přenášet se celým parkem, vzrušovat láskou a probouzet blaženost 
v srdcích lidí i duchů. Za nejtajemnější rostlinu považovala myrtu, 
ve které se schovává láska i její trápení. Tajemný je i smrk, který 
tvoří splývavé, temně zelené větvičky podobající se loknám vlasů, 
je z něho cítit odevzdanost, která se lásce dobrovolně podvoluje. 
Její touha byla vyslyšena, do jaké míry, to můžete posoudit sami.
 
 Stromy zde mají zelené hábity, položené až na zem a urou-
sané od mrazivé podzimní rosy. Jakoby se vznášely v jemně 
pronikajících průsvitech paprsků slunce v mlžném opojení. Za-
tím v nerušeném ranním procitání, kdy ještě bělavý nádech svým 
závojem pokrývá prostranný palouk. Neznámo noci se ztrácí v hus-
tých spletích křovin a už ho nikdo nehledá. Jen milenci, kteří tudy 
spěchají do práce si obhlíží ty skrýše a jejich představivost do nich 
ukládá své představy. Mocná, okouzlující vůně myrt vás vtahuje 
do svých kouzel. To okouzlení vás neopustí, vede si vás jako dítě, 
kterému je všechno nové. 

 Korunovaná jablíčka mišpulí, která ukazují vznešenost, pod-
saditá bříza s nezvykle velikými listy. Malí nahatí bůžkové lásky 
hrají liliovému květu na vrcholu fontány milostnou melodii. Ten 
blahem roní svoji rozkoš vodním výtryskem. Svými vzdechy je 
doprovází kamenná ústa hlav obrů na vázách kolem. I páv chce 
docílit svým zpěvem ty nádherné tóny, ale nemá líbivý hlas, možná 
proto, že se cítí příliš nadřazený, tak zní jeho zvuky moc pánovitě. 
Barončiným snům nahrává i stavba zámku. Jeho hlavní budovy vy-
volaly představu zamilovaného páru, který s rozpřaženými pažemi 
spěchá do objetí. Uprostřed v místě jejich sblížení se tyčí kamenný 
symbol vrcholu jejich lásky. Říká se, že z těch dvou budov zámku 
se v nočním období lásky stane muž a žena. Ti na krátký čas spolu 
splynou a zase se vrátí zpět do podoby staveb a svého ztrnulého 
toužení. Uzavřené kamenné poháry, sestříhané klobouky myrt 
i vznešené sochy světců a múz toho ještě mnoho ukrývají. Až sem 
zavítáte, nalaďte se na harmonii blaženosti, kterou zde zasadila 
ušlechtilá paní baronka.   

Školičky
(pro mimina a maminy)
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Ani jsme se nenadáli a další kalendářní rok 
je za námi. Předvánoční období na naší 
škole je charakteristické celou řadou ak-
tivit, které začínají již Mikulášskou nadílkou. 
Pokračujeme výrobou adventních věnců, 
kdy zájemci pod vedením paní učitelky 
Petry Kočendové vytvářejí hezká vánoční 
aranžmá. Aby ani ti nejmenší nepřišli 
zkrátka, učitelky z prvního stupně jim 
připravily Tvořivé vánoční odpoledne, kde 
si mohly děti vyrobit jednoduché dárečky 
pro své nejbližší. Kurz pečení vánočního 
cukroví patří také mezi oblíbené činnosti 
a v yrobeným pochoutkám málokdo 
odolal . Také netradičním způsobem 
proběhly vánoční besídky, kdy si každá 
třída  připravila vánočně laděný program 
pro rodiče a děti svým blízkým předvedly, 
co se naučily. Poprvé jsme také realizovali 
Vánoční jarmark, kdy jsme po dohodě se 
zástupci tříd chtěli tímto způsobem získat 

Vánoční jarmark
Ve středu 12.12. 2007 proběhl ve vestibulu obecního úřadu Vánoční jarmark. Do tvorby 
výrobků se zapojily všechny třídy ZŠ Tupesy. Jména těch, kteří se ochotně nabídli 
prodávat tyto výtvory ve svém volném čase (+utržené peníze):

Družina: 

Lukáš Bánovský, Aleš Salinger 230Kč

1.+2. tř.: Nikola Dvořáková, David Bánovský, Marek Bánovský 265Kč

3. tř.: Filip Marta, Jarek Bilka, Mirek Fránek 143Kč

4. tř.: Denisa Zima, Karolína Madziová, Barbora Vaculíková 337Kč

5. tř.: Natálie Kovaříková, Kateřina Vlčková,

           Jessica Vaculíková, Kristýna Knotková 373Kč

6. tř.: Adéla Pochylá, Adéla Mrkvová, Kristýna Březinová 598Kč

7. tř.: Michaela Trávníčková, Martina Ševčíková, Katka Oslzlová,

            Petra Vávrová, Monika Osohová 530Kč

8. tř.: Monika Herůdková, Kateřina Daníčková 406Kč

9. tř.: Vojtěch Adamec, Michal Bartošík, Patrik Šimek 150Kč

Společně žáci přispěli částkou 3.032,- Kč na adopci na dálku.

Předvánoční čas u nás ve škole
la Trávníčková, na akci firmy Green Wals, 
kde pracuje její matka, a získala finanční ob-
nos ve výši 1 090,-Kč. Bohužel naši žákyni 
ze Zlechova postihl nešťastný požár domu 
a my jsme se rozhodli, že částku z jarmarku 
věnujeme na sbírku určenou na opravu je-
jich domu. Do této sbírky přispěli další žáci 
a zaměstnanci školy a na Obecní úřad 
ve Zlechově jsme předali částku 6 500,-
Kč. Těší nás, že naše děti nejsou lhoste-
jné k neštěstí druhých a umí pomoci. Ze 
získaných peněz nám zůstalo 1 221,-Kč, 
které chceme použít na původní záměr - 
adopci zvířátka ze ZOO Lešná.
Poslední školní den před vánočními svátky 
proběhly besídky ve třídách, navštívili jsme 
dílničky v Muzeu hrnčířství a také děti 
z mateřské školy a Čutory obohatily svým 
vystoupením vánoční zpívání. A pak hurá 
na vánoční prázdniny.vydělaná částka ve výši 3 032,-Kč. Výrobky, 

které zůstaly, prodávala naše žačka, Micha-

peníze na adopci zvířátka. Každá třída nebo 
jednotlivci vyrobili výrobky, které jsme ve 
vestibulu obecního úřadu prodávali . 
Příjemným překvapením byla pro nás 

Každá žena může 
být manekýna
 Klub žen ZO ČSŽ Tupesy uspořádal 
dne 3.6.2007 pro ženy z celé obce módní 
přehlídku „LÉTO A PODZIM 2007“.
Modely předváděly s velkou chutí 
členky Klubu žen i ženy z Tupes. Přesto, 
že všechny modelky byly amatérky, 
v předvádění si žádná nezadala s profe-
sionální modelkou. Kolekce obsahovala 
modely na léto, kůži a kožichy. Tuto akci 
podpořil i starosta Tupes, Mgr. Oldřich 
Vávra a předseda kulturní komise , zas-
tupitel Mgr. Filip Macek, kteří zastoupili 
mužskou populaci a osobně předvedli 
několik modelů z kůže. Modely zapůjčila 
paní Markéta Hubíková salon MADAME. 
Salon VALENTÝN zajistil  líčení modelek 
a květinovou dekoraci zapůjčila paní 
Hubíková. Všechny firmy mají své sídlo 
v Uherském Hradišti.
 Ce lá akce se se tka la s  ve lk ým 
úspěchem a ženy si již naplánovaly další 
přehlídku „JARO 2008“.
 Je to již druhá módní přehlídka „samy 
sobě manekýnami“, kterou pro ženy zor-
ganizoval Klub žen Tupesy a není pos-
lední.
 Doufáme, že tato akce bude inspirací 
i pro další členky ČSŽ.

Jana Slováčková
předsedkyně Klubu žen ZO ČSŽ 

Tupesy
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V souvislosti s tím vším jsem si vzpomněla 
na mé první stravování mimo domov. Byla 
to školní jídelna v Tupesích. Co jsem se 
kuchařky natrápila s vracením polévek.. 
natajno jsme je schovávali za květináče, 
aby si dozorující učitelé nevšimli…
Jiní ohrnovali nos nad Hašé s bramborem, 
někdo balil jídlo do ubrousků a schovával 
po kapsách…

Později, když jsme se se spolužáky rozešli 
na střední školy a do učilišť, často jsme na 
naši jídelnu vzpomenuli...
Spousta škol neměla vlastní kuchyň, 
jídla se vozila ve várnicích ze vzdálených 
vývařoven a jak se blížil pátek, bledla barva 
pokrmů. V pondělí kousek masa, v úterý 
čína, středa mletá směska…. Ve studené 
polévce mnohokrát plavala sirka a studenty 
zachraňovalo rychlé občerstvení – tenkrát 
třeba bufety na nádraží.
Jak nám chyběl tupeský unikát: Pštrosí 
vejce, Cipískovo tajemství nebo voňavé 
buchty a fazolová polévka…

Tupeská školní jídelna vaří stále dobře 
a krmí kromě školky a školáků  (125 jídel) 
také 30 pracovníků firmy GTK , v obědvácích  
si jídlo nosí domů 20 občanů.
Mnozí z nás ale ani neví, jaká nařízení musí 
paní ředitelka školy Marie Rybářová a  ve-
doucí školní jídelny paní Jarmila Preclíková  
dodržovat.
- existuje takzvaný „spotřební koš“ , jenž 

CVIČENÍ
Předklon, záklon, dřep a hmit, děvčata cvičí aerobic, trápí 

se celou hodinu... Ale my se netrápíme! Spíš naopak. 

Protáhneme tělo i duši a pak nám to venku sluší. Je to 

příjemná hodina a já věřím, že nejen pro mne.

 

Ani jsem nedoufala, že účast bude vždy tak vysoká. 

Závěrem chci pochválit všechny účastnice cvičení, nejen 

za trpělivost, ale i podporu, kterou v nich já nacházím.

 

Tak pokud chcete cvičit a to je heslo, sbal si tenisky, 

karimatku, obleč si tepláky, tričko a přijď v úterý v 18:30 

hod. do tělocvičny. 

Těší se Chromková Radka

JÍDELNA

V době povánoční, tak jako na Vánoce a vlastně po celý rok, se snad nejčastěji v našem slovníku skloňuje slovo JÍDLO.
Dožírá nás stálé zdražování potravin, jeho kvalita a trvanlivost….

udává složení stravy (podíl luštěnin, masa, 
zeleniny..)
- dále jsou to „normy“ např. gramáže 
masa na osobu
55g …školka
60 g …nižší ročníky
70 g -90g…vyšší ročníky
100 g … dospělí
- Chod kuchyně kontroluje několik úřadů: 
Hygienická stanice, Česká školní inspekce, 
Obec
Ať se vám už stravné zdá levné nebo drahé 
– je třeba vědět, že tyto peníze představují 
skutečnou hodnotu  POTRAVIN a že roz-
mezí cen obědů dle věku strávníků stano-
vuje vyhláška.

O platy kuchařek se stará stát přes krajské 
příspěvky,
energii, vodu , plyn , vybavení - hradí Obec 
z obecního rozpočtu

V dnešní době je tedy třeba skutečně 
kouzlit. Vedoucí školní jídelny musí dobře 
procházet ceníky dodavatelů a dobře 
hospodařit, aby dětem přilepšila ovocem, 
zeleninou nebo nějakou sladkostí. Je těžké 
za  relativně nízké stravné vyjít a dětem 
dopřát něco navíc. 

Učme společně naše děti vážit si podaného 

jídla, i když není zrovna jejich nejoblíbenější. 
Děti mají sklony se opakovat - a tak místo 
toho, že když jeden řekne fůůůůj a druhý, 
třebaže jídlo má rád, se ho ani netkne.
S dovolením mých bývalých spolužáků 
posílám i za ně do ZŠ dík. 

Zdravím také všechny kuchařky včetně 
těch, které už vaří jenom doma  ve svých 
kuchyních.  
 Ivana  Smětáková - Tomešková

Plán turistických akcí KČT 
Tupesy na rok 2008
15. března cykloturistika kolem Baťova kanálu
12. dubna zahájení turistické sezóny 2008
19. dubna cykloturistika slovenským pomezím
11. května pouť na Klimentku
17. května putování národním parkem Podyjí
18. května pouť na Barborce
31. května za Belišovým stínem – 6. ročník
21. června putování podél řeky Moravice
26. července – 2. srpna vysokohorská turistika Velký Slavkov
13. září cykloturistika krajem oškoruše
4. října Chřibská třiatřicítka – 36. ročník
11. října putování slováckými vinohrady
22. listopadu zakončení turistické sezóny 2008
28. listopadu výroční valná hromada KČT Tupesy
30. prosince předsilvestrovský výstup na Brdo – 34. ročník

e
e

e
e
e
e
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Krátce po 2. světové válce se v Tupesích usadila rodina 
Miroslava Úředníčka. Stěhovali se několikrát a nakonec 
zůstali v domě svého dědečka Jaroslava Úředníčka. To už 
fungovala výrobna s názvem Tupeská keramika, kterou 
jejich dědeček založil.

Miroslav Úředníček se také rozhodl založit firmu. Vzhledem 
k poválečné hospodářské krizi takovou, která by svou nabídkou 
pokryla širokou poptávku, pomohla zabezpečit rodinu a splatit 
velkou hypotéku na domě, do kterého se přistěhovali. Tak začal 
příběh podniku na výrobu smaltovaných tabulí, tabulek, štítů, 
návěští a cedulí – s tehdejším názvem SMALTOSA. Jen díky nes-
mírné píli dokázal p. Miroslav Úředníček, pouze se základní zna-
lostí výrobního procesu, rozběhnout firmu, která dodávala zboží do 
celé země. To dokládá i dobový článek z deníku Rovnost, datovaný 
21. 8. 1947.

pro nového „majitele“. Původní společnost přešla pod pražské 
vedení a dostala název ZNAK. Později se jmenovala KOVODĚL 
a spadala pod Moravský Písek. Vyvstala nutnost přemístit firmu 
mimo dům do nové provozovny. Vybudování nové výrobny věnoval 
p. Úředníček všechno své úsilí. Nový objekt s lepšími pracovními 
a hygienickými podmínkami vyrostl o 100 metrů dál a v roce 1958 
se tam celá společnost přestěhovala. 
Firmě se stále dařilo slušně. Dobře se prodávala domovní čísla, 
znaky, popisové tabule na veřejné budovy – školy, nemocnice, 
národní výbory… Stálé zakázky zajišťovaly velké firmy např. Továrny 
mlýnských strojů Pardubice ( označování výtahů ), Snina Vihor-
lat, Slovácké strojírny Uh. Brod ( ozn. na jeřáby ) apod. Žádaným 
výrobkem byly např. teploměry. 
Pod společností Kovoděl Moravský Písek zůstala provozovna 
až do roku 1989. V objektu otevřeném v r. 1958 sídlí do dnešní 
doby.
Jak to všechno ovlivnilo život celé rodiny, vzpomíná syn původního 
majitele firmy p. Miroslav Úředníček ml.:

 Musím se přiznat, že hovořit o časné historii společnosti SMAL-
TOSA, založené mým otcem, se mi zdálo nepatřičné. Nikdy jsem se 
nepodílel na chodu rodinného podniku a navíc jsem se již v mládí 
rozhodl žít ve svobodném světě, oddělen od své rodiny až do doby, 
kdy padl zločinecký komunistický režim.
 Tento pocit se rychle změnil , když mi má sestra Věrka předala 
všechny  zbylé materiály z původní kolekce, kterou shromáždili 
můj děda a otec. Díky ukázkám výrobků, novinovým článkům, 
fotografiím a dalším dokumentům jsem si poprvé v životě mohl 
udělat lepší představu o společnostech „Tupeská keramika Jaro-
slava Úředníčka“ a „Smaltosa Miroslava Úředníčka“. Následně 
jsem vše zpracoval do digitální formy s uspořádáním, které 
zdůrazňuje skutečnost, že z časového rozmezí přibližně 75 let 
(1930 až 2005), jež materiály pokrývají, se tato země celých 47 let 
nacházela pod nadvládou totalitních režimů.
 Příběh podniku „Smaltosa“ (současný název „Smaltovna“), 
založeného mým otcem, začíná v mých dětských vzpomínkách 
těsně po válce. Dobře si pamatuji na neuvěřitelné úsilí, s nímž můj 
otec Smaltosu rozbíhal takřka z ničeho. To vše probíhalo v době, 
kdy jeho manželka a naše matka přišla o své psychické zdraví a on 
se musel sám starat o mě a mou mladší sestru Věrku. Pouze se 
základní znalostí smaltování dokázal během krátké doby založit 
prosperující podnik, který uspokojoval poptávku v celé zemi 
a zaměstnával sedm lidí.
 Vzpomínám si na radost z toho, když se podařilo splatit hy-
potéku, kterou děda potřeboval pro přežití rodiny během války. 
Nakonec vše mohlo skončit šťastně. Řekl jsem mohlo, protože 

SMALTOSA

Výrobna se nacházela přímo v domě č. p. 252. Prostory domu 
musely být k tomuto uzpůsobeny. Měla zde své místo „plechárna“, 
stříkací boxy, vypalovací pec na smaltování, šablonovací dílna, sklad 
i kancelář. Bylo potřeba nůžky na plech, vrtačky, svářečka, vozík na 
navážení zboží do pece, mlýnky na mletí smaltu i lis na tvarování 
plechových tabulek. Vše bylo jednoduché, ale na tehdejší dobu 
promyšlené. Zařízení vznikalo postupně, převážně svépomocí 
majitele. Po krátkém čase zde pracovalo již sedm zaměstnanců na 
plný úvazek. P.Úředníček dával pracovní příležitosti místním lidem 
a po rozvinutí výroby také mladým maminkám s malými dětmi. 
Vítaly to, protože měly do práce blízko a pokud se pracovní postup 
dobře naučily, měly i jakousi jistotu, mohly tuto dovednost využívat 
celý život. 
Výroba se stále zdokonalovala, vznikaly nové postupy. Pan 
Úředníček třeba vymyslel, navrhl a sestrojil pneumatické zařízení 
pro drobný tisk. Tento tisk na malé formáty s tvrdou a odolnou gla-
zovanou povrchovou úpravou byl v té době zcela unikátní. Zajistil 
podniku obživu na mnoho let. Byla splacena těžká hypotéka na 
dům, výrobna se slibně rozvíjela.
Jenže přišlo „znárodňování“. P. Úředníčkovi nezbylo, než pracovat 
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sotva podnik začal vzkvétat, byl ukraden komunistickým režimem. 
Prakticky přes noc se z nás stali nepřátelé režimu. Vykořisťovatelé 
„dělnické třídy“, kteří museli být odděleni od svého majetku ve 
jménu „sociální spravedlnosti“. Pachatel tohoto zločinu jasně řekl 
mému otci, že si může „zachránit kůži“, pokud bude pokračovat 
v práci pro nového „vlastníka“. To také otec po řadu let dělal. 
 Nikdy nezapomenu na pocity křivdy a smutku, které jsem se 
svým otcem sdílel.
Tenkrát jsem však nevěděl, že náš osud byl pouze jedním z mnoha 
následků zločineckých praktik komunistického režimu vůči všem 
zemědělcům a vlastníkům podniků. Stejně tak jsem neměl ani 
ponětí o zločinech, které tento režim páchal, když věznil stovky 
tisíc lidí a další tisíce vraždil. Až mnohem později jsem se dozvěděl, 
jak k tomu všemu došlo. Bylo to pro mě něco zcela nepochopitel-
ného. Právě v té době jsem se rozhodl, že udělám vše, co bude 
v mých silách, abych porozuměl, nikoliv soudil, proč lidé upadají 
do pasti přijímání názorů, jež je okrádají o osobní svobodu. Tento 

Současnost
Smaltovna v Tupesích je v současnosti největší smaltovnou v ČR 
s klasickou  technologií nanášení smaltu na plechové tabulky 
a jejich následnou dekorací šablonováním nebo obtiskem.

 Po r. 1998 došlo k transformaci výrobního družstva na akciovou 
společnost a nyní je Smaltovna Tupesy, a.s. jednou z 51 firem, 
náležejících do holdingu Synot. Společnost má certifikovaný sys-
tém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Ve dvou 
provozovnách pracuje na 43 zaměstnanců. V hlavním provozu 
v Tupesích probíhá smaltéřská výroba a opracování plechu. Také 
zde sídlí administrativa a vedení společnosti. V provozovně v Uher-
ském Hradišti je tiskárna, kde probíhá tisk obtisků pro dekoraci 
smaltovaných tabulí, skla a keramiky a dále se zde realizuje di-
gitální potisk plechových tabulek a potisk skla sítotiskem. 
Stávající podobu získala Smaltovna v Tupesích při rozsáhlé rekon-
strukci a přestavbě, která proběhla v letech 1996-97. Tehdy došlo 
zejména k odstranění ekologicky problematického procesu moření 
plechů kyselinami a zrušení kotelny na tuhá paliva. Dále proběhlo 
rozšíření plechárny, šablonárny, stříkacích boxů a kancelářských 
prostor.  Pro šablonárnu byla také vybudována strojovna klima-
tizace, která umožňuje kvalitní odsávání prachu na jednotlivých 
pracovních stolech a podstatně zlepšila pracovní prostředí na 
dílně. V r. 1999 byla instalována nová vypalovací pec.
V současnosti tvoří více než 60% produkce smaltované tabule, 
které můžeme podle určení zjednodušeně rozdělit na reklamní, 
orientační, informativní, bezpečnostní a průmyslové. V menším ro-
zsahu probíhá také posmaltování průmyslových výrobků (pekáče, 
kamna apod.). Smaltovna se však již několik let nezabývá pouze 
výrobou smaltovaného zboží, ale dodává na trh celou řadu zají-
mavých produktů tak, aby uspokojila co nejvíce náročných potřeb 
zákazníků. Jedná se zejména o plechové tabule potištěné ofse-
tem nebo digitálním tiskem, plechové dózy, plechové podnosy 
a provádí dekoraci skla a porcelánu. Hlavními odběrateli jsou 
tradičně firmy v nápojovém průmyslu, města a obce, ochrana 
přírody, reklamní agentury, energetika a vodní hospodářství. 
Okolo 40% produkce je určeno na vývoz převážně do zemí EU. 
V r. 2007 směřovalo nejvíce zboží do Francie, Holandska, SRN, 
Švédska a Belgie. 
Z těch značek, které jsou na veřejnosti známější, se v poslední 
době objevily na výrobcích z Tupes např.: Prazdroj, Budvar, Staro-
pramen, Radegast, Ostravar, Braník, Stella Artois, Hoegaarden, 

cíl následně ovlivnil zbytek mého života.
 V této krátké vzpomínce chci ale především vyjádřit svůj 
nejhlubší obdiv a ocenění odvahy a úsilí , které můj děda a otec 
vynaložili , aby mohla vzniknout tradice „tupeské keramiky“ 
a „tupeské smaltovny“. Obě dvě svým způsobem stále přináší 
prospěch mnoha lidem v této oblasti.
 Když jsem přemýšlel o své vlastní rodině, uvědomil jsem si, že je 
potřebné si rovněž připomenout všech nevinných lidí, kteří museli 
nést daleko větší následky zločinů posvěcených a spáchaných 
komunistickým režimem vůči jejich rodinám.
 Nevím, zda v samotných Tupesích ještě přežívají pamětníci 
z dob „radostných zítřků“. Pokud ano, snad je tato krátká vzpomín-
ka inspiruje k tomu, aby přidali tu svou.
 Zpracováno s využitím materiálů shromážděných rodinou 
Úředníčkovou a vzpomínek Věry a Miroslava Úředníčkových.
      GM

Beamish, Duvel, Vedett, Grimbergen, Jack Daniel’s, Olmeca, 
Southern Comfort, Martini, Pepsi, Kofola, Lipton,  Maggi, Pedi-
gree, GS Condro, Michelin, Castrol atd. Nelze se nezmínit o výrobě 
jedinečných smaltovaných tabulí s heraldickými znaky obcí 
a měst nebo o speciálních zakázkách, jako bylo např. zhotovení 
věrných replik historických smaltovaných tabulí pro Jurkovičův 
dům v Luhačovicích. Při dekoraci tabulí se používají tradiční tech-
nologické postupy s vysokým podílem ruční práce a o mnohých 
motivech lze říci, že jsou malými uměleckými díly, které lze reali-
zovat pouze díky vysoké řemeslné zdatnosti a umu pracovníků 
Smaltovny.
Smaltovna Tupesy, a.s.  je moderní firmou s výraznou orientací 
na zákazníka, která neustále rozšiřuje svoje aktivity a snaží se 
o růst společnosti. Za poslední čtyři roky došlo k dvojnásobné-
mu navýšení obratů (31,6 mil. Kč –  r. 2006) a k navýšení zisků. 
Nejbližšími cíly společnosti jsou zvýšení objemu výroby plechových 
tabulí, optimalizace procesů ve smaltéřské výrobě s cílem maximál-
ního využití výrobních kapacit, rozšíření plechárny a vyhledávání 
nových trhů, zejména v zahraničí. Přehled o produkci Smaltovny 
je  možné získat na stránkách www.smaltovna-tupesy.cz. Najdete 
zde také e-shop, kde je možné zakoupit volně prodejné zboží.

V Tupesích 9.1.2008

Jako podklady pro Tupeský zpravodaj (Výročí Smaltovny 1947-
2007) zpracoval Ing. Ivan Lepka, výkonný ředitel Smaltovny Tu-
pesy, a.s. Tel.: 737 277 188, e-mail: lepka@smalt.synot.cz
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Fotografie v minulé fotosoutěži zachycuje jedny z nejstarších do-
chovaných hraničních kamenů, které vyznačovaly hranici mezi 
majetkem cisterciáckého kláštera na Velehradě a buchlovským 
panstvím. 

Tyto kameny se nachází na starém chodníku spojující Tupesy 
a Buchlovice. V Tupesích chodník začíná v části obce „od Boršic“ 
mezi domy pana Vávry a pana Cigoše. 
Kameny mají unikátní tvar trojbokého hranolu, v horní části mírně 
zaobleného. Ze strany velehradské, tj. tupeské, se nachází vyrytá 
písmena C  W uprostřed s opatskou berlou. Písmena zkracují slova 
Conventus Welegradensis – Konvent Velehradský.
Ze strany buchlovské  jsou iniciály tehdejšího majitele panství IGZP 
– Jana Dědřicha z Petřvaldu  a rok vyznačení hranice 1710. Na třetí 
straně je pořadové číslo kamenů 23 a 24.
Jak napovídá číslování, těchto kamenů bylo rozmístěno po celé
hranici těchto panství pravděpodobně až několik set. Další se zacho-
valy především v lese  a jsou dobře přístupné na cestě z Brda na Salaš 
(modrá turistická značka), nebo u kamene „Králův stůl“. 
Stav kamenů dnes není dobrý, část byla zničena během století, jak ale 
dokládají některé práce zpracované na toto téma, velmi mnoho jich 
bylo zničeno a odneseno v průběhu posledních desetiletí 20. století. 
Myslím, že stojí za to věnovat těmto památkám naší historie svoji po-
zornost a chránit je. Tyto kameny byly svědky všech poutníků, kteří šli 

 TUPEŠANÉ
Mužský pěvecký sbor Tupešané vstupuje tímto rokem do třetího 
roku působení. Za velmi krátkou dobu se prezentovali na různých 
akcích v okolí. V roce 2007 bych rád jmenoval tyto akce. Jako 
první to bylo 2. ledna na Velehradě. Následoval fašank, 2x kos-
telík na Modré, Velikonoce, májové zpívání ve skanzenu Tupesy, 
májové zpívání v Suché Lozi, Kosecké písně Buchlovice, koncert 
na náměstí v Buchlovicích s dechovou hudbou Buchlovjané, 
výročí 850 let obce Zlechova, dožínky 
v Kněžpoli, slavnosti TJ v Tupesích, 
Slavnosti vína v Uherském Hradišti, 
a to dvě vystoupení pod Starou rad-
nicí a ve Františkánském kláštěře, ve 
skanzenu na Modré při setkání me-
zinárodního jarmarku, Svatováclavský 
jarmark ve skanzenu v Tupesích, hody 
Tupesy, vernisáž Buchlovice pana 
Ing. Lapčíka, rodáka z Tupes, Uher-
ské Hradiště Reduta - 1. Moravské 
dědictví, Mikulášské zpívání Nedako-
nice, předvánoční zpívání Spytihněv 
a vánoční zpívání Tupesy /skanzen/. 
No a tak dál pokračují Tupešané ve 
zpívání. Někteří svoji činnost ukončili a další zase přišli. V roce 
2007 jsme pořídili 4 ks lajblů z peněz, které nám schválil obecní 
úřad a jeho zastupitelstvo. Tak pomalu si budeme pořizovat krojové 
vybavení, které stojí nemalé peníze. Dále bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří nám fandí a drží palce v naší činnosti.
V roce 2008 přejeme všem hodně zdraví a mnoho krásných 
písniček.
Přijďte mezi nás  -  čekáme. Za MPS Tupešané

Šefránek Josef – vedoucí souboru
Sonntág Jiří – umělecký vedoucí

FOTOSOUTĚŽ
z Tupes do Buchlovic od roku 1710. Když jdeme okolo, připomínají 
nám generace našich předků. Chovejme se a chraňme je tak, ať si 
i naši následovníci mohou při pohledu na tyto kameny vzpomenout  
na dobu naši. 
Místo poznali  pan Alois Štolfa a pan Josef Lesa. Protože jsme 
oceňovali první výherce, byli odměněni oba výpravnou publikací 
o Zlínském kraji. Výhercům blahopřejeme. Vyznačení hranic majetku 
není důležité jenom dnes, ale stejně důležité bylo i v minulosti. 

Obec Tupesy je historicky svázána s majetkem  velehradského kláštera. 
První písemná zmínka o obci je ostatně v listině významného olomouck-
ého biskupa Roberta z roku 1220, kdy postoupil desátky z Tupes vele-
hradskému klášteru.V listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1228 je 
hranice vymezena pouze slovně, např.  za pomoci potoků a pojmenování 
místních částí. Časté a vleklé spory mezi vlastníky panství o sporná území 
vedly v r. 1659 k jednání o přesném určení a vyznačení vzájemné hran-
ice.  Tato jednání byla definitivně uzavřena ve dnech 17.9. a 24.9.1707, kdy 
se všichni sousedé – Petřvaldové jako majitelé panství buchlovského, 
Rottálové jako majitelé panství napajedelského a opat velehradského 
kláštera -  sešli u kamene Králův stůl, kde podepsali dohody o přesném 
vymezení hranic (jak poučné  i pro současníky se může zdát to, že …. 
sousedé se dohodli ….). V této dohodě bylo také určeno, že hranice bu-
dou označeny hranečními kameny. Kromě výše zmíněných zkratek se 
na kamenech, především v části od Salaše, u Králova stolu směrem 
k Jankovicím, vyskytuje ještě nápis FHZR,  který zkracuje jméno vlastníka 
panství - Napajedelského  Františka hraběte z Rottálu. 
Nejstarší dochovaný kámen je datován do roku 1688. 

O.V.

Ladovské zimy s horami sněhu a dětskými zimními radovánkami 
jsou již dávno v nedohlednu a s nimi i některé rodinné tradice, jako 
např. domácí zabíjačky.
A z těchto důvodů zvláště potěší zabíjačky pěveckého souboru 
TUPEŠANÉ, které pomalu, ale jistě již vytvářejí určitou tradici to-
hoto souboru. Tupešané umějí nejen dobře zpívat, ale i při tradiční 
zabíjačce, která se uskutečnila 9. února v prostorách muzea 

keramiky, věděl každý člen, kde je jeho 
místo.
Někdo chystal troky, někdo horkou 
vodu, jiní čistili, asistovali řezníkovi 
a našly se další a další ochotné ruce, 
které s jistotou plnily všechny pokyny 
řezníka souborových zabíjaček Květoše 
Churého.
A že máme v obci šikovné řezníky, dok-
laduje spokojenost našich občanů při 
domácích zabíjačkách. Celou tu řadu 
mistrů nad mistr y ( jsou popisováni 
v knize Z historie obce Tupesy), jistě 
doplňuje i František Lakosil, č. p. 253, 
který řeznickou profesi i s živnostenským 

oprávněním vykonává v naší obci již 25 let! 
A protože jsou naši řezníci chlapci šikovní, dopadla i letošní 
souborová zabíjačka – jak jinak, než výtečně. Bože nám požehnaj... 
A desítky jiných písní i písní dechové hudby Buchlovjanky byly toho 
dokladem, jak píše ve svém článku Zdeněk Matyáš.

Loňský rok byl pro pěvecký mužský sbor TUPEŠANÉ velmi 
úspěšným – popřejme stejně úspěšný i rok letošní.  

Mi
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  Skaut
Kdybych vypočítávala, kolik výletů, schůzek, setkání a různých dobrodružství jsme prožili v našem skautském 
oddíle v loňském roce, tak se možná dopočítám, ale kolik jsme toho poznali a co nám zůstalo v paměti, co jsme 
se naučili jeden od druhého, či co jsme se dověděli sami o sobě, kolik nových věcí jsme se naučili a kolik nápadů 
jsme načerpali, tak to bych žádným číslem vyjádřit nedovedla.
Zůstal za námi další rok a začal zase nový. Co to pro nás znamená? Pro nás činovníky v oddíle novým rokem 
nic nezačíná ani nekončí. Jde především o to vykročit zase dál, nabrat síly a udržet směr. V našem skautském 

Informace z oddílu
Skautský oddíl v Tupesích má v současné době 85 aktivních členů, ve vedení oddílu pracují – Oldřich Vávra, Kateřina 
Vávrová, Marie Kouřilová, Štěpán Rybář, Ondřej Burda, Lenka Malinková, Milan Skládal. Oddíl má v letošním roce 
šest družin – malé světlušky vedou Lenka Malinková, Pavlína a Klára Sedláčková, světlušky vedou Dáša Maňásková, 
Katka a Míša Mikulová,  vedoucí skautek  jsou Eva Knopová, Pavla Polášková, Katka Kedroňová, vlčata se scházejí pod 
vedením Míly Cigoše, Roberta Hřebíčka a Jendy Kouřila, skauty vedou Štěpán Rybář, Ondřej Burda a Milan Skládal, 
velkou radostí a nadějí je  činnost roverského kmene, kde naši nejstarší  členové starší 15 let hledají své místo v oddíle 
a životě. 

V roce 2007 se řada rádců připravila a úspěšně absolvovala tzv. Čekatelské zkoušky, kde prokázali svoje znalosti nez-
bytné  jak pro vedení schůzek, tak také ochotu se  vzdělávat, aby schůzky a činnost oddílu  byla stále lepší.
V loňském roce jsme zorganizovali nejenom řadu výprav, výletů a oddílových akcí pro skauty z našeho oddílu  a ze 
střediska, ale také jsme chtěli přinést radost všem dětem a návštěvníkům Dětského dne, předvánočního Vanoláše 
a dalších akcí. V době předvánoční jsme se snažili roznést nejenom plamínek Betlémského světla, ale spolu s ním  
nezhasínající symbol naděje, pokoje  a přání krásných Vánoc. 
Díky všem rádcům, vedoucím, rodičům, obecnímu úřadu a některým firmám za jejich zájem a podporu. Bez jejich po-
moci, ať už finanční, nebo toho daru nejdražšího – svého času, by činnost skautského oddílu nemohla být tak pestrá. 
 

Oldřich Vávra

oddíle se zase schyluje k přípravě na Rikitanův memoriál, který probíhá každoročně v únoru, a na dveře klepe i jarní Hudifest, který nás 
motivuje k hudebním a divadelním vystoupením. A už nás opět začala trápit otázka, kde a kdy bude náš další skautský tábor. Takže 
jedeme dál.
Radostí je nám vše, co jsme společně vytvořili a mohli prožívat. Co je vrcholem naší činnosti a na co se těšíme každým rokem, je tábor. 
Prvním rokem se na jeho programu větší měrou podíleli naši R&R, a už to je pro nás „starší“ velkou odměnou. Snad každý známe samotu, 
a tak tušíme, jak důležité je mít kolem sebe kamarády a přátelské prostředí. I přes různá zakolísání, lenost či jiný lidský nedostatek, 
který se občas vyskytne i v činnosti našeho oddílu, jsme nepřestali se snažit! A o to tu jde. Stále vznikají nové příběhy, přátelství,  nová 
umělecká díla, jak divadelní tak výtvarná a náš oddíl se může chlubit krásnými výsledky. Vznikají nové družinky světlušek a vlčat, skautky 
se stále rozrůstají a roveři a rangers jsou plnohodnotnými zastánci a pokračovateli skautských ideálů. 
Skauting je cesta, která vede především k přátelství, společenství a službě. Jde o sdílení morálních a duchovních hodnot, které se 
nedají nikde naučit, ale které se mohou jen prožít. Když se otočím za uplynulým rokem, tak se musím s radostí usmát. 
Za skautský oddíl v Tupesích přeji nové síly a naději do všech dnů v novém roce 2008.
 Marie Kouřilová
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Zpráva o činnosti 
Sboru pro občanské 
záležitosti v roce 2007
Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2007 pracovalo 7 obětavých 
žen z naší obce ve Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Během 
toho roku jsme přivítaly do naší obce celkem devět maličkých 
občánků a každému byl předán finanční dar od obecního úřadu 
ve výši 3.000,- Kč. Dne 3. února byla provedena zlatá svatba a téhož 
dne i vítání občánků. 
Další vítání občánků proběhlo v měsíci květnu.
Dne 16. června se uskutečnilo setkání rodáků ročníku 1957.
28. června jsme přijaly na obecním úřadě vycházející žáky z 9. třídy 
naší školy a zároveň poděkovaly čtyřem děvčatům, která zajišťovala 
akce SPOZ svým kulturním programem. 
Za I. pololetí roku 2007 se uskutečnily také tři návštěvy u jubilantů 
při příležitosti jejich významných životních jubileí. 
V měsíci září jsme se zúčastnily zahájení nového školního roku 
a pozdravily všechny žáky místní základní školy. 
Koncem září byla provedena na obecním úřadě zlatá svatba. 
V měsíci říjnu byla navštívena v Domově důchodců v Buchlovicích naše 
nejstarší občanka paní Filomena Smělíková, která se dožila 95 let. 
Dne 8. listopadu proběhla beseda s důchodci a při příležitosti zlaté 
svatby jsme navštívily manžele - oslavence dne 24. listopadu. 
V měsíci prosinci se uskutečnilo vítání občánků a proběhla návštěva 
deseti našich občanů, kteří žijí v Domově důchodců v Buchlovicích 
a jedné občanky v Domově důchodců v Nezdenicích. 
Naše členky se také zapojily do přípravy a výstavy ochutnávky 
cukroví v předvánočním čase, které proběhlo v muzeu keramiky 
pro naše občany. 
Ve II. pololetí roku 2007 jsme navštívily 9 jubilantů při příležitosti 
jejich významných životních jubileí 80, 85, 94 a 95 let.
Při každé akci pořádané SPOZ byly dětem i dospělým jubilantům 
předávány květiny, dárkové balíky či jiné dárky z finančních 
prostředků obce. Při besedě s důchodci zajistily členky pro všechny 
přítomné občerstvení a živou hudbu. 
Musím říci, že činnost SPOZ je rozmanitá, akce vždy provedeny 
důstojně a členky přistupují k plnění úkolů s využitím dlouholetých 
zkušeností. Toto činí pro radost našich spoluobčanů a pro 
zpříjemnění života v rodinách i v naší obci. Všem členkám SPOZ 
patří velké poděkování. 
V průběhu roku 2008 budeme nadále provádět akce, které jsme 
zajišťovaly v letech minulých a které jsou v naší obci vlastně již tradicí. 
Chceme se však také zamýšlet nad tím, čím bychom mohly našim 
spoluobčanům život ještě více obohatit a co nového by se mohlo 
pro pohodu v naší obci uskutečnit.
 Antonie Hejdová, předsedkyně SPOZ  

Knihovna
Skončil rok 2007 a já vám přináším malé ohlédnutí za činností 
místní knihovny v Tupesích. V minulém roce jsem dokončila 
zpracování knih do počítače, takže návštěvník knihovny se 
může podívat, jestli knihu, kterou potřebuje, máme ve svém 
knižním fondu. Letos mě čeká další úkol, a to je obalení knih, na 
kterých se díky slunci stávající obalová fólie láme a opadává.
Jiná služba, kterou poskytuji čtenářům, je půjčování knih 
z jiných knihoven (podle konkrétních požadavků nebo jen 
náhodným výběrem).

Značnou část výpůjček tvoří časopisy, které jsou velmi ob-
líbené. Naše knihovna odebírá Vlastu, Květy, Praktickou ženu, 
Receptář a Malovaný kraj.
 Knihy i časopisy financuje obecní úřad, ale vzhledem k tomu, 
že cena knih je dosti vysoká (a v letošním roce ještě poroste), 
nemůžeme nakoupit vše, co bychom chtěli. Tento stav 
doplňujeme knihami, které si několikrát do roka půjčujeme 
ze skladu pro místní knihovny zřízeném knihovnou Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uh. Hradišti na pobočce Morava.
 
A teď pár čísel:
- čtenáři       74  - z toho mládež 12,
- návštěvníci     609,
- výpůjčky  4.573,
- časopisy  1.960.

V loňském roce se nakoupilo 67 nových knih v hodnotě 
11.000,- Kč. Při zpracování knih do počítače jsem vyřadila 
poškozené a zastaralé knihy – 600 svazků.
Půjčovní doba je každé pondělí od 15:30 do 17:30 hodin. 
Půjčování knih je zdarma. Zvu všechny občany na prohlídku 
knihovny a doufám, že se z Vás stanou nejen návštěvníci, ale 
i čtenáři. 
Těší se na Vás   Jarmila Štokmanová
     knihovnice

Pozvánka
Vážení přátelé :

Český zahrádkářský svaz ZO Tupesy

Vás zve na výroční členskou schůzi,

která se koná 14. března 2008 v 17. 30 hod. 

v zasedací místnosti nad tělocvičnou.

Srdečně zveme všechny členy i příznivce.
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Zahrádkářský svaz
Hlavní činností našeho svazu v uplynulém roce bylo 
zprovoznění pálenice v objektu družstva.  Zařízení pálenice 
i samotný objekt byl po předchozím pálení a letech, kdy se 
nepálilo, v katastrofálním stavu. Bylo nám jasné, že pokud se 
nám provoz pálenice nepodaří obnovit, bude zařízení demon-
továno a tupeská pálenice končí. Aby k tomu nedošlo, byla 
provedena „generální“ oprava objektu. 
Místnosti byly vymalovány, došlo k rekonstrukci vodního zdroje 
pro chlazení a opravě zařízení nutných k provozu pálenice. Při 
řešení všech problémů jsme se setkali s pochopením a pomocí 
obecního úřadu. Technické a stavební práce byly prováděny 
pod vedením Ing. Libora Vrány.
Samo zařízení, byť po rekonstrukci, by však bez obsluhy 
páleničářů Stanislava Švece a Josefa Vávry bylo k ničemu. 

Odbornou pomoc jim velmi ochotně poskytli Vojtěch Buchtík 
a Jan Vávra. Naši „kuchaři“ páleničáři se velmi dobře zaučili 
a jejich přístup po celou sezónu byl velmi profesionální. Jejich 
trpělivost, dobře míněné odborné rady a přání pěstitelů vyústilo 
ve velmi kvalitní produkt – tupeskou slivovici.
Ač jsme zahájili provoz pálenice dosti pozdě, byla v provozu 
24 dní, navštívilo ji 84 pěstitelů. Bylo vypáleno 1400 absolut-
ních litrů velmi kvalitní slivovice. Neděláme si iluze, že majitelé 
„černých“ pálenic odvezou svá zařízení do sběru, ale provoz 
tupeské pálenice odpovídá všem technickým, hygienickým 
a bezpečnostním parametrům. V tradici tupeské pálenice ch-
ceme i nadále pokračovat a lze si jen přát, aby se i v dalších 
letech urodilo dost kvalitního ovoce k dalšímu zpracování. 
Závěrem bych chtěl všem, kteří se jakoukoliv činností podíleli na 
obnovení tupeské pálenice, poděkovat a popřát jim pěstitelské 
úspěchy v roce 2008. 

Jaroslav Vávra, jednatel ZO ČZS Tupesy

  Víte , že …
…Obec Tupesy získala dotaci na vybavení sběrných míst pro sep-
arovaný odpad  (kontejnery na plast, papír a sklo)–  tím se zvýšila 
možnost separování odpadu a třídění. Patří oprávněný dík všem, 
kteří odpad separují. Také díky Vám se podařilo snížit v loňském 
roce množství odpadu odvezeného na skládku na 290t.  Třídění 
odpadu a kompostování je jedinou možností, jak reagovat na 
zvyšující se poplatky za uložení odpadu do životního prostředí. 

….Poplatek za svoz TKO v roce 2008 zůstává ve stejné výši jako 
v roce 2007 a činí 400 kč na osobu, děti ve věku do 3 let včetně 
jsou od poplatku osvobozeny, děti ve věku 4-6 let včetně 350 kč. 
Poplatek je splatný do konce měsíce června  t.r. a můžete jej uhra-
dit v hotovosti na obecním úřadu.
..  Svozový den TKO zůstává zachován jako v loňském roce  - každý 
lichý čtvrtek. 

…Svozová firma OTR a.s. nemá dle svých podmínek povinnost 
sbírat odpad umístěný vedle popelnic 

….Ze skládkování TKO jsou dle zákona vyloučeny biologické 
zbytky – listí, větve atd. Tento materiál nepatří na skládku, ale je 
velmi vhodný pro kompostování. Pokud nemáte možnost kom-
postování, lze jej zdarma vyvézt do sběrného dvora Mikroregionu 
Buchlov na Křížné cesty. 

….Palivo pro malé zdroje znečištění – domovní kotelny – musí 
splňovat požadavky dané zákonem – především z. 86/2002 Sb  
- zákon o ochraně ovzduší  a z.  472/2005 sb.. Zákon přesně 
uvádí druhy paliva a v dalších vyhláškách jsou uvedeny jejich 
parametry. Není možné spalovat např. plasty v jakékoliv formě, 
odpady, dřevotřísky a jiné kontaminované materiály. Paragraf 12 
uvedeného zákona upravuje práva kontroly dodržování. I když 
se jedná pouze o rodinný dům, je možné provést vizuální kon-
trolu. V případě, že je v domě sídlo firmy, je orgán k tomu určený 
oprávněn ke kontrole měřením. 
Po krátkém období čistšího ovzduší v obci se začíná v zimním 
období opět topit nevhodným palivem a na kvalitě ovzduší je to 
velmi výrazně znát. 
Bez ohledu na platnost zákona by každý měl mít ohled na zdraví 
své a sousedů. Při spalování plastů se uvolňují velmi nebezpečné 
a rakovinotvorné polyaromatické uhlovodíky a při spalování 

např. dřevotřísek se uvolňují rakovinotvorné formaldehydy a další 
nebezpečné látky.

...Policie ČR upozorňuje všechny občany na podvodníky při 
nabízení zboží podomním prodejem, kontrolách elektroměrů, 
plynoměrů apod. V souvislosti s narůstajícím počtem okradení 
seniorů upozorňuje policie na nebezpečí ze strany těchto 
prodejců, kteří chodí dům od domu a nabízejí prodej věcí, nebo 
jiné výhody, které jsou spojeny se zaplacením poplatku. Takový 
prodej je většinou pouze záminkou jak se vetřít do domu, kde 
odcizují převážně peníze. Zaměstnanci vodáren, plynáren atd. 
provádějící odpočet jsou vybaveni průkazem a jejich pohyb po 
obci je obvykle ohlašován obecním rozhlasem. 

…Zpravodaj obce Tupesy, jakož i mnoho jiných informací a fo-
tografií, je k dispozici na internetové prezentaci obce www.tupesy.
cz 

…. Jak bylo avizováno v plánu kulturních akcí, určitě se v měsíci 
listopadu uskuteční soutěž ve vyřezávání dýní o „Tupeského bubá-
ka,“   proto každá zasazená dýně bude na podzim vítána (ochotné 
babičky, nezapomeňte ….)

….Držitel psa je dle platné obecní vyhlášky povinnen nejenom 
hradit poplatek 50 kč za každého psa staršího 3 měsíců, ale je 
také za své zvíře plně odpovědný. Vlastník je povinen svého psa 
a ostatní zvířata zabezpečit tak, aby nepobíhala volně po obci. 

….Obec Tupesy, i když není úřadem matričním, byla zapojena 
do systému Czechpoint. Na obecním úřadu si  kromě stávajícího 
ověření podpisu a ověření duplikátu listiny můžete nyní navíc 
vyžádat výpis z listu vlastnictví, výpis z rejstříku živnostenského, 
obchodního a rejstříku trestů 

… Pokud bude zájem rodičů a bude naplněna další třída ve 
školce, jsme ve spolupráci se Základní a mateřskou školou v Tu-
pesích připraveni otevřít druhou třídu mateřské školy. Rodiče by se 
měli zúčastnit zápisu do mateřské školy pro školní rok 2008/2009, 
který se uskuteční do konce měsíce května. 

…19. ročník Koštu vín se uskuteční v sobotu 5.4.2008 
v tělocvičně.

...Sběr obnošeného šatstva a textilu provedeme ve spolupráci 
s Diakonií Broumov v pátek 7. 3. 2008 v době od 13:00 do 16:30 
hodin a v sobotu 8.3.2008 v době od 8:00 do 11:30 hodin ve dvoře 
Základní školy v Tupesích. 
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Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností seznámit Vás s činností místního Sboru do-
brovolných hasičů v uplynulém roce.
Začátkem roku – 5. 1. 2007 – se konala výroční valná hromada sboru. 

Pro další období byl zvolen výbor v tomto složení: 
Starosta SDH: Pavel Churý
Zástupce starosty: Čestmír Pleva
Velitel: Tomáš Bártek
Zástupce velitele: Lukáš Elísek
Jednatel: Martin Slezák
Zástupkyně jednatele: Monika Bártková
Hospodář: Vojtěch Lesa

Výbor se výrazně omladil a je plný elánu do další hasičské práce. 
Scházel se pravidelně vždy první pátek v měsíci se členy sboru na 
schůzích. Několikrát se sešel také mimořádně k vyřešení vyskytnutých 
problémů. 
V měsíci únoru byla do Prahy na generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru odeslána žádost o vystavení dokladu „Technické 
osvědčení silničního vozidla“ pro novější typ požárního přívěsu, který 
je nutný pro získání SPZ a zaevidování přívěsu. 24. února 2007 se ve 
spolupráci s Klubem českých turistů uskutečnil již tradiční „Pochod 
za Pavlem“, kterého se zúčastnilo 58 občanů. Koncem února byla 
odvezena závodní mašina do Moravského Berouna na provedení 
sportovní úpravy. 

obcí. Po výpadku mobilních sítí jsem jel z vlastní iniciativy zkontrolovat 
stav obce, kde jsem uviděl valící se bahno po komunikaci. Poté se mi 
podařilo spojit se se starostou obce za účelem spuštění sirény. Po 
dohodě, že siréna spuštěna nebude, jsme se společně s velitelem 
vydali odklízet bahno. Starosta jakožto předseda krizového štábu 
nám povolil použít hydranty na umytí vozovky. V průběhu této akce 
přicházeli na pomoc další členové sboru, za což jim patří obrovský dík. 
16 členů odklízelo ulice od Břestku, Boršic a u Smaltovny.
2. září byla ukončena Velká cena okresu Uherské Hradiště v požárním 
útoku, kde jsme na 11 soutěžích celkem nasbírali 25 bodů, což nám 
zajistilo 10. příčku v celkovém pořadí. Ženské družstvo dostalo 
možnost díky vynikajícím výsledkům ve Velké ceně reprezentovat 
okres v krajském kole v Bezměrově na Kroměřížsku, kde se umístilo 
na 7. místě. 
Konec září byl třetí etapou, ve které jsme začali s terénními úprava-
mi kolem základny. V letošním roce počítáme s dokončením úprav 
včetně zasetí trávy.
V listopadu byli do Klubu zasloužilých hasičů přijati dva naši členové 
– Cyril Martykán a Vojtěch Lesa.
V prosinci jsme vybudovali dveře z garáže do šatny, které povedou 
k lepší obslužnosti hasičské zbrojnice.
Další střípky naší činnosti můžete nalézt na internetových stránkách 
www.sdhtupesy.unas.cz.
Začátkem tohoto roku poprvé žádáme o možnost čerpání dotací ze 
Zlínského kraje určených pro zásahovou jednotku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům a členkám sboru za 
spolupráci a reprezentaci v loňském roce.
Velký dík patří rovněž zastupitelstvu obce za podporu hasičského 
sboru.
Velice si vážíme sponzorských darů firem a občanů, které si dovolím 
na tomto místě vyjmenovat, protože v loňském roce nemalou měrou 
přispěli k dalšímu rozvoji hasičského sboru v Tupesích:
Agro Zlechov, Alucast p. Cileček, Autodoprava p. Novák Adam, Ele-
ktroinstalace p. Mikula Alois, Fames p. Mikula Radovan, Impost Uher-
ské Hradiště, Kamenosochařství Králík & Pernička, Kamenosochařství 
p. Novák, Kavárna V Plotkách p. Vojáček, L.V. Print p. Vyšenka, MP 
Korado p. Mikula Pavel, Ocelprofil p. Kratochvíl, Stavspektrum p. Mar-
tinák, Zámečnictví p. Slunéčka, p. Hanák Jindřich, p. Kutálek Pavel, 
p. Procházka Jiří, p. Rybář Vladimír.

Pavel Churý
 starosta SDH Tupesy

Ohlédnutí za hasičskými soutěžemi…
Naše letošní sestava nebyla na závodech tak jednoznačná jako 
u některých týmů, a tak se to odrazilo někdy i na našem výsledku ve 
VC UH, kde jsme skončili na 10. místě s 25 body. 1. Vésky – 148 b., 2. 
Kněžpole – 129 b., 3. Mistřice – 98 b., 4. Částkov – 62 b., 5. Bílovice 
– 59 b., 6. Drslavice – 42 b., 7. Mistřice B – 35 b., 8. Tučapy – 31 b., 
9. Kunovice – 26 b., 10. Tupesy – 25 b., 11. Salaš – 23 b., 12. Dolní 
Němčí – 15 b., 13. Vlčnov – 14 b., 14. Jarošov – 10b., 15. Březolupy 
– 5b., 16. Nivnice – 4b.

Členové naší soutěžní sestavy: Polášek Břetislav, Slezák Martin, Sá-
tora Miroslav, Churý Pavel, Pleva Čestmír, Bártek Tomáš, Elísek Jakub, 
Zbořil Igor, Elísek Lukáš, Pleva Přemysl.
Velké ceny se také zúčastnilo naše družstvo holek, které patřilo na 
horní špičku našeho okresu. Byly také pozvané na soutěž o pohár
Hejtmana Zlínského kraje, kde skončily na vynikajícím sedmém 
místě. 
Členky týmu: Hánová Karla, Hrušková Andrea, Řičánková Vendula, 
Bártková Monika, Mikulová Lenka, Stodůlková Petra, Plevová Eva, 
Králíková Monika. 

Tomáš Bártek
velitel SDH Tupesy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TUPESY

Začátkem března proběhlo školení řidičů. Na naši žádost byl 
odprodán starší typ požárního přívěsu do SDH Buchlovice.Koncem 
tohoto měsíce jsme začali s úpravou tréninkového hřiště, které leží 
mezi fotbalovými hřišti. První etapou této rozsáhlé akce bylo vykácení 
suchých stromů na nevzhledném a nedokončeném břehu. V dubnu 
proběhlo školení strojníků. Poté bylo mužské družstvo přihlášeno do 
Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Velká cena není zatím bohužel 
oficiálně uskutečněna pro ženy, ale zúčastňují se jí. Loni se nám ve 
spolupráci s kulturní komisí OÚ podařilo postavit máj s doprovodným 
programem pro děti a vystoupením dechové hudby Buchlovjané. 
Ve dnech 5. – 6. května se zásahová jednotka zúčastnila již pátého 
ročníku Slováckého okruhu motocyklů ve Starém Městě jako požární 
dozor. 
20. května proběhla okrsková soutěž na Salaši, kde mužské ani ženské 
družstvo závod nedokončilo.
Dne 31. května byl Alois Štolfa oceněn v Centru hasičského hnutí 
v Přibyslavi, kde získal nejvyšší hasičské vyznamenání - titul „Zasloužilý 
hasič“. Toto vyznamenání mu právem náleží za jeho celoživotní práci 
a přínos pro hasičský sbor. 
V červnu dostala závodní mašina nový kabát díky snaze strojníků. 
Měsíc červenec byl druhou etapou úprav na hřišti, kde jsme zašalovali 
a později vybetonovali prostor základny pro plato a soutěžní nádrž.
Srpen se nesl v duchu soutěží. 20. srpna došlo k průtrži mračen nad 
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V současné době má členská základna 23 členů. Předsedou 
MS je vášnivý myslivec tělem i duší František Maňásek, funkci 
místopředsedy vykonává Ing.Zdeněk Foukal, ve výboru dále 
pracuje jako myslivecký hospodář již 20 let Josef Družbík, funkci 
jednatele vykonává Pavel Šimoník a jako finanční hospodář působí 
Vlastimil Kňourek. Předsedou revizní komise je Josef Bureš, 
dalšími členy revizní komise jsou MUDr.Marcela Bacterová a Ja-
romír Lapčík ml.. Mezi nejstarší členy MS se řadí Miroslav Dostálek, 
Jaroslav Dvouletý a Zdenek Lapčík. Členskou základnu dále tvoří 
Jan Bahula st., Jan Bahula ml., František Březina, Miroslav Burian,  
Josef Gejdoš, Churý Radovan, Churý Svatopluk, Jaromír Lapčík 
st., Monika Pochylá, Lubomír 
Podráský, Vlastimil Stuchlík 
a Josef Šefránek. Nejmladším 
členem kolektivu myslivců je 
od loňského roku Jan Gejdoš, který byl přijat za hosta.

Hlavním posláním MS je zachování a ochrana přírody a krajiny 
a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propoje-
nou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče 
o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně 
spojeny s aktuálně žádoucí regulací početních stavů popu-
lací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst 
početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem 
pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou je-
diným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nena-
hraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, les-
nictví a ochraně přírody. Jedná se o souhrn práv a povinností zvěř 
chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo 
nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia a shozy paroží, jakož 
i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.

Na úseku ochrany zvěře se jedná zejména o činnosti spojené 
s přikrmováním zvěře v době nouze. Přikrmovat  začínáme již 
koncem srpna hlavně kvůli zajíci polnímu, který po sklizni trpí 
nedostatkem vhodné potravy, a od září se přikrmuje zvěř srnčí 
kvůli vytvoření dostatečných tukových zásob na zimní období. 
Naše MS má v honitbě celkem 73 krmných zařízení (krmelce, 
zásypy, seníky, zásobníky, korýtka, koroptví boudy, napajedla, 
slaniska) . Během jednoho roku vyvezeme do honitby  přibližně 
60q dužnatého krmiva(řepa, mrkev), 80q sena, 30q jadrných krmiv 
(pšenice, ječmene, kukuřice), 30kg medikované krmné směsi 
(prevence proti parazitickým červům nebo střečkům) a 70 kg 
soli. V loňském roce jsme vybudovali nové centrální krmeliště 
v lese pod Dřínovou, 3 ks zaječích krmelců, 4 ks napajedel pro 
zvěř a 6 ks nových přenosných přístřešků pro koroptve, které se 
v malém množství v honitbě stále drží. Před každoroční senosečí 
provádí naši členové plašení zvěře pomocí loveckých psů, kdy 
zejména ztráty na srnčí zvěři  usmrcením  srnčat mohou dosáh-
nout až 50% ročního přírůstku. Je třeba upozornit na to, že v době 
kladení srnčat potřebuje tato zvěř hlavně klid v honitbě. Pokud 
naleznete v trávě odložené srnče, které se jeví jako opuštěné, ne-

dotýkejte se ho a neodnášejte, protože starostlivá máma je jistě 
nedaleko a o srnče se určitě pečlivě postará. Velkou hrozbou pro 
zvěř jsou volně pobíhající psi. Je zakázáno vlastníkům domácích 
zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě bez dozoru. Do oblasti 
ochrany zvěře patří i lov zvěře škodící myslivosti, a to zejména lišky 
obecné, kuny skalní a jezevce lesního. Ročně se v naší honitbě 
uloví přibližně 30 ks lišky obecné, 10 ks kuny skalní a nějaký ten 
jezevec.

Ačkoliv to zní neobvykle, i lov zvěře je nutné považovat za péči 
o zvěř. Nutná je např. regulace početních stavů spárkaté zvěře, 

udr žován í  p ř iměřeného 
poměru pohlaví a sociální 
i  věkové struk tur y popu -
lací. Také lov nemocných či 

zraněných kusů je součástí celkové péče o populace. Lovem je 
završena soustavná péče myslivců o zvěř. V dnešní době však 
lov provázejí  mnohá omezení. Řada účinných a dříve oblíbených 
způsobů lovu je zakázána, výrazně se snížil počet lovných druhů 
a u spárkaté zvěře platí přísná kritéria chovnosti. Úspěšný výsledek 
lovu je podmíněn znalostmi zejména biologie zvěře a jejího chování, 
stopařství a praktickými dovednostmi. To vyžaduje od myslivců 
vedle hlubokých znalostí i potřebu jejich soustavného vzdělávání.  
O povolení odlovu zvěře černé, jelení a dančí žádáme každoročně 
orgán místně pověřený k řízení myslivosti, a to Městský úřad 
Uh.Hradiště. Tato zvěř u nás není myslivecky obhospodařována, 
ale vzhledem k jejímu přemnožení a snaze zamezit škodám na 
lesních i zemědělských porostech je její odlov mimořádně povo-
lován.  Zajíc polní se pro nízké stavy neloví již šest let. Pro zlepšení 
a posílení stavů bažantí zvěře jsme na jaře v loňském roce za-
koupili a vypustili do honitby 30 ks bažantích slepic. Při podzimním 
vyhodnocení početních stavů této zvěře v lokalitě vypuštěním lze 
konstatovat nárůst populace bažanta obecného.   

Dalším důležitým prvkem, kterým se naše MS zabývá, je zlepšování 
životního prostředí pro zvěř, ale zároveň i pro jiné živočichy. Jedná 
se zejména o tvorbu biopásů pro drobnou zvěř, které jsme ve spo-
lupráci s Agrem Zlechov realizovali v lokalitě Padělky ode Drah. 
Touto činností se zabýváme již několik let a výsledky jsou patrné 
na narůstajícím stavu drobné zvěře. Dále jsme v loňském roce 
obhospodařovali 1,24 ha zvěřních políček pro spárkatou zvěř. 
V lokalitě Nového Dvora provádíme pravidelnou údržbu vysa-
zených křovin, stromů a travního porostu. Zvýšenou pozornost 
věnujeme obnově porostů a vhodné krytiny pro zvěř v lokalitě 
Lopata i na jiných vhodných místech.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům z řad občanů, 
firem a organizací, kteří nás svými dary do tomboly podpořili na 
vydařeném tradičním mysliveckém plesu.

 Ing. Zdeněk Foukal
 místopředseda sdružení

MS Tupesy-Břestek

Vážení občané,
Myslivecké sdružení Tupesy-Břestek (dále jen MS) vykonává právo myslivosti v pronajaté honitbě Honebního společenstva 
Tupesy-Břestek od roku 2003 na ploše o celkové rozloze 1.160 ha, z toho je 846 ha zemědělské půdy, 291 ha lesní půdy, 
5 ha vodních ploch a 18 ha ostatních ploch. Na základě návrhu držitele honitby jsou stanoveny normované stavy zvěře: 
50 ks srnčí, 70 ks zajíc a 50 ks bažant. Prase divoké, jelen lesní a daněk evropský nejsou myslivecky obhospodařovány pro 
nedostatečnou rozlohu lesní půdy v honitbě, i když se zde vyskytují.
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Čas bilancování - zhodnocení uplynulého roku 2007

Sportovní hodnocení - A muži:
Do nové sezóny 2007-08 mužstvo vstoupilo bez podstatných 
změn, ale výkonnostně šlo dost podstatně dolů. K tomu zcela 
jistě přispělo vážné zranění Honzy Churého již v úvodním utkání 
s Mařaticemi, v němž jsme tahali za kratší konec pomyslného 
provazu a prohráli doma 0:2. Již od 2.zápasu v Traplicích nás 
ke všemu začala provázet řádná smůla, když v úvodu utkání si 
dal vlastní branku Broňa Chramcov a soupeř během 2 minut po 
taktických hrubkách Radka Oslzly zvýšil na 3:0. Pak sice Roman 
Bureš dokázal z penalty snížit, ale další šance i pok.kop zůstaly 
nevyužity a po chybě Víti Hurdesa jsme inkasovali rozhodující 
branku, takže Staňa Molek již jen korigoval na 4:2. Při oslavách 
75.výročí fotbalu jsme získali 1.bod v nové soutěži v souboji se 
Zlámancem za remízu1:1, když nejslabším článkem byla trojice 
rozhodčích. Další kopec smůly jsme si vybrali ve Vážanech, kde 
jsme ztratili vyhraný zápas, když jsme ještě v 86.min vedli 2:0. 
Pak však zaúřadoval rozhodčí Martykán, který nařídil nesmy-
slnou penaltu – 2:1. V prodloužení jsme pak z přímého kopu 
inkasovali vyrovnávací gól na 2:2. Hostující Korytná, zcela jistě 
nejslabší mužstvo soutěže, si dokázala odvézt bod za remízu 
1:1, když vstřelila gól z penalty, zatímco Hurdes ji kopl do oblak. 
Přestože jsme se sesunuli na úplné dno tabulky, nepředváděli 
jsme vůbec špatný fotbal, což jsme potvrdili v Bílovicích, kde jsme 
dokázali konečně naplno zabodovat a zvítězili jsme 1:0. Výhrou 
jsme poskočili na 10.pozici, když jsme 4 kola neokusili hořkost 
porážky. Pak jsme však hostili nováčka z Kostelan a prohráli 
naprosto zbytečnou vlastní brankou Burdy z 8.min zápasu – 0:1. 
V hodové předehrávce doma s Hlukem B se další vyrovnané 
utkání překlopilo na stranu soupeře, který zvítězil 3:1. Pak však 
zajíždíme na pěkné hřiště do Boršic u Blatnice a po vynikajícím 
výkonu vítězíme hladce 3:0 a opět bereme body favoritovi soutěže. 
Derby utkání s Polešovicemi nás však opět sráží do kolen, když 
po nevyužitých příležitostech znovu inkasujeme – tentokrát po-
tupnou čtyřku 0:4. V Popovicích jsme sehráli další ze série smol-
ných zápasů, když jsme měli výraznou převahu v poli, ale soupeř 
dal v poslední minutě Alešem Bočkem náhodnou branku – 0:1. 
V Sušicích jsme sice opět předváděli solidní výkon, ale opět odešli 
poraženi, tentokrát po hrubce Burdy – 1:2. Předposlední kolo 
s Drslavicemi bylo na jejich žádost odloženo na 11.11. a následně 
pro nezpůsobilý terén přeloženo až na jarní část soutěže. Takže 
konečný zisk 9 bodů je mizerný a stačí pouze na předposlední 
13.místo, což neopravňuje k žádnému přemrštěnému optimismu 
a čeká nás náročné jaro.

Dorost:
 V loňské sezóně 2006-07 měl patřit dorost k favoritům soutěže. 
Na podzim byl sice na 7.místě, ale  získal pouhých 21 bodů a 17 bo-
dová ztráta byla zklamáním. Na jaře přidal pouhých 16 bodů, přesto 
skončil celkově na 6.místě se ziskem 37 bodů, skóre 80:93.  
Ani v letošní podzimní sezóně pod vedením nové trenérské dvojice 
Hynek Vaněk – Víťa Hřebíček dorost ničím nepřekvapil a v početně 
sníženém OP získal 13 bodů a je na 9.místě, když Bystřice p/L se 
odhlásila ze soutěže a je sestupujícím, předposlední Topolná pak 
získala pouhopouhý 1 bod. 

TJ TUPESY FOTBALOVÝ A SPORTOVNÍ ODDÍL
Muži B:
 V letošní sezóně bylo na žádost hráčů založeno B mužstvo 
mužů. Slibovaná tréninková i zápasová morálka je katastrofální 
a výkony mladých hráčů pak korespondují. Postavení v tabulce 
na předposlední 10. příčce a nutné doplňování z áčka, aby se 
vůbec některé zápasy odehrály, pak dává námět k přemýšlení 
o smyslu tohoto kroku. Přesto myšlenka, aby končící dorostenci, 
kteří přivykli sportovnímu tréninku, mají fotbal rádi a přitom jim 
schází výkonnost, měli možnost hrát i po skončení dorostu, tedy 
vznik jakési juniorky není jistě nová a ve větších klubech běžná.

Žáci:
 Do sezóny 2006-07 nastoupil poprvé společný tým Nedakonic 
a našich žáků do krajské soutěže starších a mladších žáků. První 
sezóna bývá zpravidla nejtěžší, nicméně náš nově vytvořený tým 
skončil uprostřed tabulky na parádním 7.místě se ziskem 33 bodů 
při skóre 59:53 !!! Mladší však doplatili na svoji nezkušenost 
a skončili až na posledním místě s 9 body a skóre 26:111. Do nové 
sezóny se nám podařilo přesvědčit sousední Zlechov ke vstupu 
do našeho společenství, takže žákovský tým byl opět rozšířen 
a zkvalitněn. Vedení starších žáků se ujala dvojice Michal Kostílek 
a Ivo Ondřej a po půlce KS jsou starší žáci, hojně doplňovaní 
mladšími, na solidním 7. místě se ziskem 16 bodů. Mladší žáci 
pak hrají pod taktovkou trenérů Aleše Hurdesa a Petra Valenty 
a jsou také na pěkném 7.místě.

Přípravka:
 V letošní sezóně také vzniklo další nové mužstvo – starší 
přípravky, hrající většinou ve Zlechově. Pod vedením Leoše Marka 
a sourozenecké dvojice Michala a Jany Urbancových patří v nově 
vzniklé soutěži přípravky na okrese k nejlepším. Se ziskem 20 
bodů mu patří 2. místo za Ostr.Novou Vsí a dělá nám jen radost.

Sportovní cíle v roce 2008:
 Hlavním cílem sportovní oblasti klubu je udržení okresního 
přeboru mužů i pro příští sezónu. Podmínkou splnění stanoveného 
cíle je zlepšení přístupu a tréninkové morálky všech hráčů při 
zkvalitnění a zvýšení náročnosti tréninkové přípravy. Po ukončení 
zimní části soutěže pokračovala příprava v přechodném fotbalo-
vém období zábavnou formou – 3x týdně se v místní tělocvičně 
hrál minifotbal. Již od 7.ledna 2008 však začala zimní příprava běhy 
na 8 km okruzích a tím nabíráním fyzické kondice, tedy obecné 
vytrvalosti. Vyvrcholením zimní přípravy pak bude soustředění 
spolu s dorostem v rekreačním středisku Hájenka v Brumově ve 
dnech 13.-17.2.2008, kde nalezneme ideální sportovní prostředí 
i s regeneračním vybavením v podobě bazénu se saunou. Jarní 
část soutěží zahájíme 16.3.08 dohrávkou podzimu v domácím 
prostředí s Drslavicemi, abychom pokračovali dalším zápasem 
doma s Traplicemi (1.jarní kolo v Mařaticích je přesunuto na závěr 
soutěže). 
V nové sezóně dorostu je vytvořen předpoklad ke spojení s Neda-
konicemi a posunutí na novou – vyšší sportovní úroveň (do KP 
dorostu, kde je podmínkou účast staršího a mladšího dorostu ). 
Budoucnost žákovské kategorie vidíme ve zlepšení manažerské 
práce a zapojení mladých žáčků z okolí – Břestek, Velehrad do 
společných mužstev žáků a přípravky. Od nové sezóny by mělo 
vzniknout nové mužstvo – mladší přípravky.
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Další vytváření lepších podmínek 
pro hráče i diváky – budování 
zázemí:

V uplynulém roce výbor TJ pokračoval ve zkvalitňování technic-
kého zázemí fotbalistů. Ještě v závěru roku 2006 byla natažena 
mezi stožáry umělého osvětlení za brankou na vedlejším hřišti 
ochranná síť pro zachytávání míčů. Podobná byla zhotovena 
v loňském roce i na hlavním hřišti výměnou za již dosluhující „kari“ 
síť. Dále byly vyměněny dosluhující dřevěné lavičky kolem hřiště 
a na tribuně. V kabinách byla provedena rekonstrukce obou WC. 
Vše bylo zhotoveno ke zdárnému průběhu oslav 75 let kopané 
v Tupesích. Pro nedostatek volných termínů se Výbor TJ Tupesy 
rozhodl naplánovat oslavy do soutěžního období. V sobotu dne 
25.8.2007 sehráli svá utkání Krajské soutěže starší a mladší 
žáci s 1.FC Slovácko C. Odpoledne své umění předvedly i ženy 
v souboji s Medlovicemi a se stejným soupeřem se v krásném 
zápase řízeném bývalým rozhodčím a nynějším předsedou Okres-
ního fotbalového svazu Uh.Hradiště p.Vacenovským utkali i staří 
páni nad 35 let. Oslavy vyvrcholili mistrovským zápasem 3.kola 
Okresního přeboru mužů se Zlámancem. Večer byla uspořádána 
pro všechny  taneční zábava. K tanci i poslechu zahrála skupina 
LCR. V neděli 26.8.07 oslavy pokračovaly dalším fotbalovým 
programem. V úvodním zápase Okresní soutěže přípravek jsme 
přivítali mužstvo Březolup, odpoledne se v Okresním přeboru 
utkali dorostenci s Havřicemi a v obnovené premiéře sehrálo 
znovuvytvořené B mužstvo mužů utkání  3.kola Základní třídy 
s Mařaticemi B.
Od nové sezóny 2007-08 se povedlo zajistit nové hospodáře z řad 
hráčů. Mezi náplň práce k zajištění chodu TJ patří nejen příprava 
hrací plochy a okolí hřiště, ale také praní dresů, takže bylo nutné 
zakoupit pračku. V průběhu sezóny, také kvůli vzniku nového 

Blahopřejeme
29. listopadu minulého roku převzal náš občan pan Antonín 
Škrášek zlatou medaili profesora Mudr. Jana Janského za dlouho-
dobé dárcovství krve. Slavnostní akt pořádal  oblastní spolek 
Českého červeného kříže v Uherském Hradišti. 

Antonín Škrášek je dárcem krve od roku 1977 a pravidelně chodí 
dávat krev dvakrát až třikrát ročně. To je neskutečných čtyřicet 
odběrů této pro člověka drahocenné tekutiny. 
 Ke gratulantům se připojuje i Obecní úřad v Tupesích.  

Víme, že v obci Tupesy je mnoho dalších, kteří darováním krve 
zachraňují životy ostatních. I jim bychom chtěli vyjádřit své uznání. 
Mezi jinými jsou to tito spoluobčané. 

Antonín Škrášek 30 let zlatá plaketa

Zdeněk Blažek 19 let stříbrná plaketa

Pavel Mikula 16 let stříbrná plaketa

Michal Buksa 8 let stříbrná plaketa

Tomáš Kučera 8 let stříbrná plaketa 

Robert Novotný 8 let bronzová plaketa

Ladislava Gajdošíková 5 let ---

Irena Buksová 1 rok ---

Petra Kubíčková 5 let bronzová plaketa

mužstva, byly zakoupeny 2 sady nových dresů a míče. V závěru 
fotbalové sezóny – v listopadu byly vyměněny dveře do kabin 
(u rozhodčího), které budou sloužit jako hlavní vstup, přičemž 
mříže budou zamykány zevnitř. Nové plastové bezpečnostní dveře 
by měly být dostatečným zabezpečením proti krádeži. 
V závěru loňského roku, 15.prosince 2007, proběhla volební 
valná hromada celé tělovýchovné jednoty. Vznikl nový tzv. 
Výkonný výbor TJ ve složení staro–nový předseda ing.Travenec 
Stanislav a členové – Zdeněk Martinák, Josef Chramcov, Ra-
domír Oslzla a Leoš Marek, který nastolil nový systém rozdělení 
a zajištění pracovních úkolů v roce 2008. Byly zavedeny komise 
– Sportovní komise (trenéři nebo vedoucí mužstev), Technická 
komise (hospodáři), Ekonomická komise (hlavní pořadatel, bufet), 
Koordinační komise (součinnost) – které řídí jednotliví členové VV. 
VV na pravidelných schůzích může, dle zájmu, doplnit kterýkoliv 
tzv. člen komise nebo člen TJ. Velkým počinem v loňském roce 
na poli funkcionářském bylo zvolení našeho předsedy Stanislava 
Travence do rekonstruovaného Výkonného výboru Krajského fot-
balového svazu ve Zlíně za OFS Uh.Hradiště.
Úkoly v technickém zázemí pro následující období – nábytkové 
vybavení kabiny A mužů a úprava kabiny dorostu,  oprava rozhla-
sové kabiny, úprava vstupu do kabin. Zhotovení střechy nad bufet, 
nákup nové ledničky, zastřešení tribuny, oprava střechy a výstavba 
horního patra kabin. Zdokonalení automatiky ovládání zavlažování 
hřiště. Nejdůležitější činnosti spojené s rekonstrukcí hlavního 
hřiště a vybudování sportovního areálu však jsou úzce spojeny 
s plány obce, které společnými silami s obecním zastupitelstvem 
koordinujeme. Všichni doufáme, že dokážeme velké plány nejen 
nastínit, ale i finančně zajistit a uskutečnit tak další krok k většímu 
rozvoji obce.

Závěrem Vám všem, přátelům sportu v naší obci, chci popřát hodně 
zdraví a štěstí v novém roce. Ing.Travenec Stan., předseda TJ

Velikonoce v Muzeu 
keramiky v Tupesích

….“o nejlepší žilu   a nejkrásnější kraslici“ …..

Kulturní komise Obecního úřadu v Tupesích si Vás dovoluje 
srdečně pozvat  v neděli 16.3. 2008 od 14:30  na velikonoční 
dílnu do Muzea keramiky v Tupesích.

Bohatý program bude začínat ve 14:30 vystoupením folklor-
ního souboru Čutora a souboru Tupeské parádnice

Zveme vás na shlédnutí dovednosti a umu našich 
spoluobčanů, ale především nabízíme i těm 
nejmladším možnost vyzkoušet si jak se dělá 
velikonoční pomlázka, zdobí vajíčka různými tech-
nikami, nebo jak se dělá slovácká výšivka, či jiné 
drobné krojové součásti.

Občerstvení zajištěno.

Srdečně zve kulturní komise a všichni pořadatelé 



Leden
Tři králová sbírka pořadatel obecní úřad ve spolupráci s mnoha do-
brovolníky

Únor
2.2. Myslivecký ples - Myslivecké sdružení - tělocvična
8.2.Školní karneval – ZŠ - tělocvična
9.2. Fašank s pochováváním basy - Tupeská chasa – pohostinství 
„Tupeská hospoda“

Březen
16.3. Velikonoční dílna v muzeu keramiky – Kulturní komise OU
21.3. Vítání jara – Český Junák 

Duben
5.4. košt vína – Tupeští vinaři +ZŠ Tupesy - tělocvična
12.4. Festival hudby a divadla HUDIFEST - Český Junák
27.4. TUPESKÝ DŽBÁNEČEK – soutěžní přehlídka dětských               
             zpěváčků – od 14.30 v Muzeu Keramiky - Tupešané
30.4. Stavění máje, položení věnců k památníku osvobození obce,                
 koncert dechové hudby - SDH 

Květen
11.5. Den matek –Muzeum  keramiky
31.5. – Módní přehlídka – Muzeum  keramiky - zahájení v 15:00 - 

Červen
1.6. Den dětí - Český Junák – v závěru odpoledne se uskuteční
         divadelní představení pro děti v Muzeu Keramiky
8.6. Asent (verbuňk) – po ukončení programu posezení
         s buchlovskou dechovou muzikou -  pořádají Tupešané 

Září
14. 9. Zpívání ve skanzenu za účasti sborů z okolí - Muzeum 
keramiky
28.9. Jarmak – (sv. Václava) – Muzeum keramiky
            Vernisáž výstavy v Muzeu keramiky – dřevěné skulptury

Říjen
18-19.10. Hody s právem  - kulturní komise OU + Tupeská
                    chasa+Klub žen+Mužský pěvecký sbor
28.10.  Výšlap na Brdo – Český Junák
28.10.  Výročí založení republiky + lampionový průvod 
               Drakiáda – ZŠ 

Listopad
22.11. Dýně – soutěž o „Tupeského bubáka“ - dopoledne dílna
          v Muzeu , večer přehlídka v Muzeu s ochutnávkou
          dýňových specialit
Beseda s důchodci

Prosinec
5.12. Mikuláš
14.12. Vánoláš – Český Junák
19.12. Zpívaní u vánočního stromu (výstava Betlémů,
           vánoční dílny) – Kulturní komise OÚ ve spolupráci
        s mnoha dobrovolníky + Mužský pěvecký sbor Tupešané
        - Muzeum keramiky
23.12. Betlémské světlo – Český Junák

Zmíněné kulturní a společenské akce jsou pouze výčtem, který 
je možné doplnit o další nápady a upřesnit. 

Přivítali jsme mezi námi
01.03.2007 Veronika Pochylá
02.04.2007 Prokop Kunert
11.04.2007 Štěpán Oulehla
11.04.2007 Magdaléna Dudešková
27.08.2007 Dominik Bureš
16.10.2007 Pavlína Smětáková
25.10.2007 Sára Lešková
27.10.2007 Jan Kadlčík

Sňatky
28.04.2007 Martin Žůrek
 Marcela Králíková
02.06.2007 Petr Vavruška
 Jana Richtrová
23.06.2007 Zbyněk Hrošík
 Michaela Brlovská
07.07.2007 Jaroslav Pelikán
 Pavlína Huzincová
04.08.2007 Lubomír Omelka
 Michaela Radmilová
25.08.2007 Tomáš Kubíček
 Petra Bělovská

22.09.2007 Robert Kadlčík
 Ivana Králíková

Nejstarší občané v roce 2007
Antonín Králík   88 let, DD Buchlovice
Františka Tomančíková  90 let
Štěpánka Lakosilová  94 let
Filomena Smělíková  95 let, DD Buchlovice 

Zlaté svatby
02.02.2007 Marie a Cyril Chamraďovi
28.09.2007 Ludmila a František Maňáskovi
24.11.2007 Květoslava a František Hejdovi

Rozloučili jsme se 
09.01.2007 Ludmila Tománková, 83 let, DD Buchlovice
15.01.2007 Miloslav Vávra, 82 let, DD Buchlovice
23.01.2007 Anežka Marečková, 79 let
10.02.2007 Ludmila Lesová, 86 let
14.03.2007 Jaroslav Hvožďa, 57 let
19.03.2007 Marie Hudečková, 86 let
03.08.2007 Leopold Chrástek, 61 let
02.10.2007 Jarmila Vávrová, 84 let

Přehled kulturních a společenských akcí v obci Tupesy 2008

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 2007


