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TUPESY
Vesnièko s vùní heømánku a jitrocele
roj vèelièek mi zlatý pel na cestu stele,
kdy na humnì krvácí rybíz a angrety v mých snech jsi vesnièko rodná jen ty.

Vesnièko moje - ty moje rodná
dopíjím pohár vzpomínek do dna.
Zváben vùní kvítí heømánku i kmínu
rád poloím hlavu do tvého stínu.

Na plotì se suí èerná hrnèina
zde umìní starých mistrù zaèíná.
Zlatýma rukama i srdcem vykouzlili
koutòáky, báleníky, dbáneèek milý.

U se eøí, od hradu padá stín v tomto kraji nikdy nezbloudím.
JAN KROPÁÈ
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ROK 2003 - rok svìtového napìtí,

které jsme ji od poèátku roku sledovali na Støedním
východì a které vyvrcholilo 20. bøezna 2003 zahájením
váleèných operací proti iráckému terorismu, na kterých se
podílejí i èeské vojenské jednotky. Vechny tyto události
se promítají do naich vedních dnù, vzbuzují neklid
a nepokoj. Dalí svìtovou hrozbou pro lidstvo v uplynulém
roce se stala nová virová choroba zvaná syndrom akutního
respiraèního selhání, nová virová forma zápalu plic
(SARS). Zemøely stovky lidí, nakaeny byly tisíce ve vech
kontinentech. A v tìchto dnech propukla opìt v oblastech
jihovýchodní Èíny. Na Zemi je stále proléváno pøíli mnoho
krve. Pøíli mnoho násilí naruuje svìtové, ale i nae souití.
Proto vìøme v pokojnìjí dny nového roku 2004 a svým
jednáním se pøipojme k tìm, kteøí míøí proti válkám a násilí.
ROK 2003 v naem osobním ivotì byl rokem celkem
dobrým a takto mùeme zhodnotit i nai ivotní úroveò.
Nezamìstnanost se naich obyvatel dotýkala jen
v nejniích èíslech a absolutní sociální propad nebyl
v obci v prùbìhu uplynulého roku zaznamenán. Postrachem letoního roku je jistì pøipravované zdraování, které
ji nae domácnosti postihlo a jetì v mìsíci kvìtnu
postihne. A právì zdraování a obavy ze ztráty zamìstnání
nejsou v tuto chvíli pro pøítí dny pøíli optimistické. Vìøme,
e v pøítích 366 dnech pøekonáme i nepøíznivý vývoj cen
a nae obavy se nenaplní.
- Mi -

Obec Tupesy:
1 117 obyvatel
Rozloha katastru: 586 ha
Nadmoøská výka: 216 m. n. m.
Cyril Churý, starosta

Váení obèané,

vstupujeme do nového roku, roku 2004. Vedle nejrùznìjích pøedsevzetí, osobních i spoleèenských, neopomeneme ohlédnutí za tím, co je ji minulostí, za tím, co se
podaøilo, i tím, co jsme tak nìjak nestíhali. To platí i pro obecní
úøad. Po komunálních volbách, které se konaly v listopadu
2002, se èásteènì zmìnilo sloení obecního zastupitelstva.
Z døívìjích zastupitelù byli opìtnì zvoleni: Churý Cyril,
Mikula Frantiek, Rybáø Vladimír, Vávra Jaroslav, Vrána Libor
a aluda Zdenìk. Novými èleny obecního zastupitelstva se
stali: Novák Vladimír, uhýèek Antonín a Vávra Oldøich.
Starosta obce p. Churý Cyril, místostarosta Mgr. Vávra
Oldøich. Pracují komise: finanèní a revizní, kolská a kulturní,
komise ivotního prostøedí, pøestupková a sociální komise.
Opìt mám tu monost, abych Vás prostøednictvím
obecního Zpravodaje informoval o akcích, které se
uskuteènily v minulém roce a o nových investièních akcích
pøipravených na tento rok, tj. 2004.
Ji v mìsíci lednu zapoèala demolice domu èp. 88 v èásti
obce Souhrady, který byl neobydlen od listopadu 2001. Po
demolici a odklizení suti tu vznikl pomìrnì velký klidový
prostor, který se ozelení a vybaví odpoèinkovými lavièkami.
Obecní zastupitelstvo upustilo od výstavby víceúèelové
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budovy, která byla pro tuto plochu plánována. Prostor
zùstane oázou klidu.
Víceúèelová budova s rozpoètovými náklady cca 700 tisíc
korun mìla slouit pro èinnost neziskových organizací obce
a Svazu zahrádkáøù pro uskladnìní a prodej sadby i umìlých
hnojiv. Celou situaci vyøeil výkup rodinného domku p.
Hanákové Boeny èp. 282 ve støedu obce, který byl po její
smrti oputìn.
V prùbìhu mìsíce února byla provedena èásteèná
rekonstrukce obøadní místnosti Sboru pro obèanské záleitosti
v budovì obecního úøadu. V této místnosti byly provádìny
mení zednické úpravy, poloena nová podlahovina,
vymalování, to ve nákladem 21.400 Kè.
Jarní pracovní aktivita se zamìøila na dokonèení chodníkù,
vchodù a vjezdù do rodinných domkù pøi silnici ve smìru
na Velehrad. Akce byla zapoèata na podzim 2002 a prakticky vyøeila velmi nebezpeènou dopravní situaci v tomto
úseku.
Letitým problémem obce, který se nedaøí pøíli øeit, je
zápach, který vychází z areálu kompostárny na Køíných
cestách a který nejvíce pociují obèané v èásti Od Boric,
V konci, Za humny a v okrajových èástech obce. Hnilobný
zápach vychází z hromad organických zbytkù, které sem pro
dalí zpracování pøiváí potravináøský podnik HAMÉ a které
se nestaèí prùbìnì zpracovávat. Celoroèní jednání a protesty
u stavebního úøadu v Buchlovicích i se spoleèností pro
zpracování odpadu OTR jsou prozatím bezvýsledné.
Jistì nejvìtí investièní akcí byla výstavba kanalizace
a komunikace k provozovnì Smaltovna, v èásti obce
K cihelnì, která byla ukonèena 22. listopadu a vyádala si
v nákladech témìø 3 miliony korun.
V návaznosti na tuto akci byla prodlouena místní
komunikace k zastavìné ploe v èásti Souhrady a upraven
dolní úsek spojovací cesty zvané Vývozek.
Druhou finanènì i technicky nároènou akcí byla
kompletní rekonstrukce místní kaple, která ve své historii
nemá obdoby. Historické skuteènosti vám byly sdìleny
letáèkem, který byl vydán u pøíleitosti vyhláení veøejné
finanèní sbírky na opravu kaple. Byla opravena vnìjí fasáda,
výmìna vech tesaøských prvkù vìe. Oplátìní kopule je
provedeno z mìdìných plátù, byl pozlacen vrcholový køí.
V souèasné dobì jetì probíhá rekonstrukce vnitøních prostor
kaple vèetnì elektroinstalace. Dosavadní náklady dosáhly
výe 801.306 korun. Veøejná sbírka mezi obèany vynesla 71.600
korun èeských. K tomu je nutno pøipoèíst dar velehradské
fary na pozlacení vrcholového køíe ve výi 15.000 korun.
Pro potøeby rozíøení pøíjezdové cesty v èásti obce
Kopeèek byl vykoupen rodinný domek p. Sklenáøe èp. 195
(Antùnkovo). Demolice umonila rozíøení prostoru a tím
i vjezd pro nákladní auta do této èásti. Dvì dalí rekonstrukce
byly zamìøeny na opravu historických a církevních památek.
Byl opraven památník padlým obèanùm za II. svìtové války,
který stojí uprostøed obce a to nákladem 20.143 koruny
a opraven køí na výjezdu z obce ve smìru na Velehrad z roku
1847. V minulosti patøil mezi nejvýznamnìjí, protoe se
v tìchto místech konalo poslední rozlouèení se zesnulými
obèany na høbitov na Velehrad. Náklady na jeho opravu
dosáhly výe 14.800 Kè.
Tupesy

V základní kole byl instalován sluneèní kolektor, který
má praktický i nauèný význam, protoe pomocí tohoto
kolektoru je sluneèním svitem ohøívána voda v atnových
umyvadlech. V uplynulém roce se nám podaøilo dokonèit
a zkolaudovat sí nízkého napìtí v èásti obce Za humny
a Souhrady. Prodaly se také nìkteré obecní pozemky v trati
Sítí, které budou slouit k výstavbì firem a podnikání. Obecní
zastupitelstvo rovnì rozhodlo akceptovat nabídku Jihomoravské plynárenské a odprodat potrubí této spoleènosti,
co se uskuteènilo v závìru minulého roku.
Jetì nìkolik slov k investièním akcím pro letoní rok.
Nejvìtí akcí bude jistì oprava celé budovy obecního úøadu
vèetnì oprav krovu a nové krytiny. Bude provedena výmìna
oken a oprava fasády. Pøipravujeme výmìnu oken v základní
kole a provedení nové vodotìsné izolace ve kolní kuchyni
vèetnì dlaeb.
Dalí akcí v letoním roce bude vybudování nového
chodníku ve smìru na Bøestek od místního potoka po bývalou
firmu LUTEX.
V jarních mìsících se provede rekonstrukce památníku
obìtem I. svìtové války a pravdìpodobnì nejstarího køíe
v obci, který je postaven u vchodu do kaple. Tento køí byl
postaven nákladem tupeských hrnèíøù a také v minulosti byl
oznaèován jako hrnèíøský.
Po dokonèení vnitøních omítek a malby v kapli bude
provedena výmìna dlaby pøed kaplí. Pøipravujeme výmìnu
dopravních znaèek na místních komunikacích. Pro potøeby
obce slouí starí osobní automobil a malotraktor, který je
vyuíván pøi meních opravách, údrbì a jiných akcích.
I kdy má pøítí rok 366 dnù, nebude vùbec jednoduché
splnit ve co v budovatelské oblasti pøipravujeme. Vìøím jen,
e se nám to podaøí, jako v minulých letech.

I. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
obecního úøadu v roce 2003

1. daòové pøíjmy
6 276 204,00 Kè
- v roce 2003 se skládaly z danì z pøíjmù
fyzických osob, právnických osob,
z danì z pøidané hodnoty,
danì z nemovitostí
2. správní poplatky
398 471,00 Kè
- popl. za provozovaný VHP, popl. za
uívání veø. prostranství, popl. ze psù,
popl. za likvidaci kom. odpadu
3. dotace ze státního rozpoètu
5 869 000,00 Kè
- dotace pro zøízenou pøíspìvkovou
organizaci Z
4. ostatní dotace
585 610,34 Kè
- dotace na státní správu, pøísp. na Z
od obcí, invest. dotace
5. pøíjmy z poskytování slueb
1 293 778,12 Kè
- z pronájmù, z prodeje pozemkù,
z úrokù, finanèní dary
6. pøíjmy z prodeje plynov. potrubí
3 500 000,00 Kè

1. místní komunikace a chodníky
1 625 391,90 Kè
- investice, opravy a údrba
místních komunikací a chodníkù,
projekt. dokumentace
2. dopravní obslunost silnièní dopravy
54 350,00 Kè
3. kanalizace
1 268 623,75 Kè
- investice, opravy a údrba místních
kanalizaèních sítí
4. pøedkolní zaøízení vè. kolní jídelny 13 593,50 Kè
- dopl. výdajù roku 2002
5. základní kola
7 498 890,90 Kè
- dotace na mzdy ze státního
rozpoètu
5 896 000,00 Kè
- pøíspìvek zøizovatele - obce na krytí
neinv. nákladù
1 325 500,00 Kè
- invest. náklady na opravy
a údrbu
277 390,90 Kè
6. provoz knihovny
31 896,20 Kè
7. èinnost a dokumentace obecní kroniky 6 914,00 Kè
8. obnova historických památek
836 282,00 Kè
- rekonstrukce místní
kaple
801 306,00 Kè
- opravy køíù
34 676,00 Kè
9. sdìlovací prostøedky
18 318,30 Kè
- opravy místního rozhlasu
10. èinnost SPOZ
57 291,10 Kè
11. tìlovýchovná èinnost
80 000,00 Kè
12. èinnost pro dìti a mláde
214 716,50 Kè
- výkup RD a jeho úprava
na klubovnu pro dìti
13. nebytové hospodáøství
14 804,30 Kè
14. veøejné osvìtlení
226 527,10 Kè
- investice do el. sítí, opravy
el. veøejného osvìtlení
15. komunální sluby a územní rozvoj
259 036,80 Kè
- výkup pozemkù, vstupní pøíspìvek
mikroregionu Buchlov
16. sbìr a likvidace komunálního odpadu 372 150,40 Kè
17. péèe o veøejné prostranství
111 445,00 Kè
18. poární ochrana
53 387,20 Kè
19. zastupitelstvo obce
710 768,02 Kè
20. volby do Evropské unie
11 709,70 Kè
- referendum
21. èinnost místní správy
1 317 833,41 Kè
- pojistné, nákup materiálu, voda,
plyn, el. energie, potovní
a telekomunikaèní sluby,
poradenské a právní sluby, opravy,
údrba, mzdy, dotace obèanským
sdruením, nákup os. vozidla
a malotraktoru, nákup DKP
22. danì a poplatky
485 249,04 Kè

CELKOVÉ pøíjmy obce v roce 2003

CELKOVÉ výdaje obce v roce 2003

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
obecního úøadu v roce 2003

17 950 063,46 Kè

15 272 149,12 Kè

Jana imonová, úèetní OÚ
Tupesy
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Naše škola
Opìt jsme vymìnili kalendáø a zahajujeme
nový rok. Pro koláky tato zmìna není tak
dùleitá, protoe ná rok je trochu jiný. Pøesto
se ohlédnu za tím uplynulým, který byl velmi
významný. Zaèali jsme pracovat v právní
subjektivitì, hospodaøíme tedy jako samostatný
ekonomický subjekt. Souèástí základní koly se
stala mateøská kola.
Hlavním posláním koly je vzdìlávání dìtí.
V minulém kolním roce ukonèilo devátou tøídu
17 dìtí, z toho 7 lo studovat na gymnázium,
4 na støední odborné koly a 6 do uèili. Své
schopnosti porovnávají nai áci v rùzných
soutìích, kterých je celá øada - od matematických  klokan, pythagoriáda, pøes olympiády
z biologie, fyziky, zemìpisu, dìjepisu, jazyka
èeského - po soutìe sportovní a literární.
Nejvìtího úspìchu jsme dosáhli v dopravní
soutìi, kde kadoroènì poøádáme kolní kolo
i s jízdou zruènosti a vítìzové postupují do kola okresního,
kde jsme tentokrát v kategorii mladích ákù zvítìzili
a postoupili do oblastního kola ve Valaském Meziøíèí.
Tradiènì zasíláme literární práce dìtí do soutìe Zelená
planeta  kde z 12 kol - ve II. kategorii obsadila 1. místo
Pavla Poláková a ve III. kategorii 2. místo Adéla Demlová.
V rámci preventivního programu se dvì ákynì naí koly
zúèastnily odborného víkendového kolení coby aktivistky. Na základì získaných poznatkù realizovaly na naí
kole praktický program na téma Váím si svého zdraví,
Zdravý ivotní styl, Kouøení a já a Co vidíme kolem
sebe v 6.-9. tøídì. Ve 3.-5. tøídì program Dìtská práva.
Sedmá tøída absolvovala podobný výchovný program pøímo
v centru psychologické pomoci HELP v Uherském Hraditi.
Na program Øekni drogám ne,byla pozvána osmá tøída,
devátá tøída absolvovala program s názvem Umìní
komunikovat.
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Výchovná poradkynì naí koly Mgr. Jana Mrázová
pomáhá ákùm pøi volbì povolání. Seznamuje je nejenom
s pøíruèkami a seznamy S a uèili, ale i s jinými prameny
(internet). Rodièùm byla nabídnuta monost konzultací. áci
9. tøíd navtívili Burzu S a SOU v Uherském Hraditi, ákùm
8. roèníkù byla doporuèena. V kadé tøídì byly aktualizovány
nabídky jednotlivých kol.
áci 8.tøídy navtívili støedisko výchovné péèe HELP
v Uherském Hraditi a áci 9. tøídy absolvovali program
komunikace v pedagogicko-psychologické poradnì. Vìøíme,
e silným záitkem byla pro devááky návtìva soudního
jednání v Uherském Hraditi. Ve kole jsme realizovali nìkolik
výchovných koncertù a besed. Ve spolupráci se sborem pro
obèanské záleitosti jsme se v obøadní síni obecního úøadu
slavnostnì rozlouèili s vycházejícími áky.
kolní výlety patøí k oblíbeným zpùsobùm doplnìní
uèiva o poznávání krás naí republiky V kvìtnu se uskuteènila
geologická exkurze a exkurze do Bílých Karpat
po lokalitách s chránìnými rostlinami. Na podzim jsme s dìtmi jeli do Velkých Losin podívat
se na výrobu ruèního papíru a do nedaleké
pøeèerpávací elektrárny Dlouhé Stránì, kde
jsme obdivovali mohutné výrobní prostory
vybudované ve skalním masívu Jeseníkù.
Bohuel jsme nemohli vyjet k horní nádri,
protoe zde byl ji sníh. Tato elektrárna slouí
k zajitìní dostatku elektrické energie v dobì
její nejvìtí spotøeby.
V rámci spolupráce s druebními kolami
organizují vyuèující výmìnné pobyty  letos
to bude ji jubilejní tøicátý rok kdy 8.tøída pojede do Vysokých Tater  Velkého Slavkova. Ji
pohled na mohutné tatranské títy z okna
Slavkovské koly je nezapomenutelným
záitkem a výlap po tatranské magistrále
nadchne.
Tupesy

está tøída letos navtíví Z v Lutínì, se kterou ji
dlouhou dobu udrujeme pøátelské kontakty. Pøenocujeme
ve kole, kde pro nás mají esáci pøipravený program a po
prohlídce koly pojedeme druhý den do zoologické zahrady
na Svatém Kopeèku. Dìti z Lutína jsme u nás pøivítali zaèátkem øíjna. V dobì hlavních prázdnin vedoucí turistického
krouku organizoval týdenní pobyt dìtí v Orlických horách.
Ji tradiènì první prázdninové dny organizujeme pro
zamìstnance koly a ostatní zájemce ètyødenní poznávací
zájezd  v loòském roce jsme navtívili Èeský ráj.
Velmi pøíjemným pøekvapením byla Miss koly  soutì,
kterou pøipravili áci loòské 6. tøídy, kde se v rozlièných
disciplínách utkala odváná dìvèata z 1. stupnì. Pøedvánoè-

ní období se neslo nejen v duchu probíhající kolní inspekce,
ale hlavnì se kolou linula vùnì peèených perníèkù a vánoèního cukroví. Rodièe mohli vidìt vystoupení 1.-5. tøídy
a v pátek si pøipravili starí áci vlastní program jen tak pro
sebe a vichni jsme se tìili na svátky.
Tento nový kalendáøní rok nás èeká opìt spousta prácene se nadìjeme bude konec pololetí, sedmá tøída pojede na
lyaøský výcvik, pro starí dìti pøipravujeme zájezd do Anglie,
s jarem budou èekat devááky pøijímací zkouky a kadoroèní
kolobìh ivota se bude s obmìnami opakovat.
Marie Rybáøová, øeditelka Z
info@zstupesy.uhedu.cz
www.zstupesy.uhedu.cz

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Knihovna patøí ke kulturním zaøízením kadé obce. Je
tomu tak i u nás v Tupesích, kde èinnost knihovny má více
ne sedmdesátiletou tradici. K prvním pùjèováním knih zde
toti dolo ji v r. 1930. Knihy se pùjèovaly na rùzných
místech. Od poèátku devadesátých let má knihovna své stálé
a dùstojné místo v adaptovaných pùdních prostorách
budovy obecního úøadu a navtívit ji mùete kadé pondìlí
v dobì od 16.30 do 17.30 hodin. Pøedpokládám, e není mnoho
tìch, kteøí by o existenci knihovny nevìdìli. Pro poøádek
vak tyto údaje znovu uvádím.
V roce 2003 dolo v èinnosti knihovny k podstatné
organizaèní zmìnì. Ta spoèívá v tom, e jejím zøizovatelem se
stal obecní úøad, který tím pøevzal na svá bedra péèi o finanèní
zajitìní chodu knihovny. V té souvislosti musím konstatovat,
e tato péèe je bezchybná, e se ve své práci knihovníka
setkávám u zastupitelù i pracovníkù obecního úøadu s velkým
porozumìním.
V minulém roce vynaloil obecní úøad na èinnost
knihovny èástku témìø 32.000 Kè. Z ní bylo pouito více
ne 17.000 Kè na nákup knih a èasopisù, zbytek pak na nákup
regálù na knihy a èasopisy a na provoz knihovny. Zakoupený
nábytek vhodnì doplnil interiér knihovny a zmírnil nedostatek
úloných prostor.
A nyní nìkolik konkrétních údajù o èinnosti knihovny.
Co vechno si mùe návtìvník knihovny v knihovnì
vypùjèit? Ze zhruba esti tisíc knih knihy vech literárních
ánrù  povídky, romány, detektivky, knihy s dobrodrunou,
historickou, váleènou èi sportovní tématikou, cestopisy,
literaturu faktu aj. Vyberou si jistì i chovatelé domácích zvíøat,
exotických ptákù, akvarijních rybek, zahrádkáøi, apod. eny
zde najdou bohatý výbìr kuchaøských knih nejen èeské
kuchynì, ale i kuchyní zahranièních.
Kniní fond knihovny je prùbìnì doplòován nákupem
knih nových  loni jich bylo 110. Nezasvìcenému se to mùe
zdát nemnoho, je tøeba ale vìdìt, e ceny knih a èasopisù
jsou vysoké a neustále rostou. Vdy napø. 1 výtisk dìtského
èasopisu Ètyølístek stojí 30 Kè, Top dívky dokonce 39 Kè,
Vlasta 25 Kè. Cena neilustrované knihy balancuje na hranici
200 Kè, v øadì pøípadù jde i pøes ni.
Tupesy

Kniní fond je doplòován i tak, e knihovna se vypùjèí
soubory knih ze skladu Knihovny B. B. Buchlovana (bývalá
okresní knihovna) a po urèité dobì je do skladu opìt vrací.
Zajistit mohu i jednotlivé tituly z hlavní budovy této
knihovny. Máme s ní toti velmi dobré styky, dobrou spolupráci. Zde zajiuji ádané knihy napø. studentùm, ale
i ostatním zájemcùm. Pochopitelnì bezplatnì, tak jak je
bezplatné pùjèování v naí knihovnì.
Zmínil jsem se také o èasopisech. Z tìch knihovna
kupovala v minulém roce nìkolik titulù  Vlasta, Katka, Tina,
Top dívky, Dùm a bydlení, Ètyølístek. K mání je také Magazín
Práva a starí èísla èasopisù Zahrádkáø, Domov, aj.
A nakonec nìkolik èísel. V roce 2003 navtívilo knihovnu
1 263 návtìvníkù, kteøí si vypùjèili 4 880 knih a èasopisù. Ze
zapsaných 154 ètenáøù tvoøí vìtinu dùchodci, z nich pak
pøevaují eny nad mui. Osob tzv. produktivního vìku je
málo, zaráející je dále klesající zájem mládee.
Zvu proto k návtìvì knihovny vechny ty, kteøí ji dosud
nenavtívili. Srdeènì a upøímnì se na Vás tìím, rád Vám také
poradím a pomohu vybrat. Starým a nemocným lidem jsem
ochoten doruèit knihu a domù.
Jindøich uhýèek, knihovník
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ÈESKÝ ZAHRÁDKÁØSKÝ SVAZ
Je èasné jaro. Sluneèní paprsky hladí okvìtní lístky
krokusù, narcisù a tulipánù. Mezi zelenými trsy trávy se
modrají kvìty fialek, v rohu zahrady nesmìle probleskují
kvìty døínu, v korunách stromù zpívají ptáci. Sluníèko
prohøívá pùdu, vìtøík ji osuuje. V zahradách a polích se
objevují po dlouhém zimním pùstu první nedoèkavci. Upravují
pùdu, do brázd sázejí hlízy brambor, vysazují semena zeleniny.
Ti zahrádkáøi a obèané, kteøí si v loòském roce s výsadbou
a setím pospíili, udìlali dobøe. Vzelé rostliny vyuili jarní
vláhu a úroda byla celkem dobrá. Sazenice rajèat byly
obsypány plody, stromy svítily plody merunìk a bylo vidìt i
záhony plné velkých melounù. Daøilo se tøením, drobnému
ovoci. Ti, kdo dostateènì zavlaovali, mohli se tìit z bohaté
skliznì teplomilné zeleniny. Kdo probral v èervnu plody
jabloní, sklízel na podzim kvalitní jablka  bez strupovitosti.
Celkovì vak, vlivem nedostatku sráek a dlouhodobého
deficitu podzemní vody, byly hlavnì výnosy brambor a
obilnin nií.

Nejspokojenìjí mohou vak být asi vinaøi. Loòský rok
nebyl skoupý na mnoství ani kvalitu hroznù. Øíká se, e
víno z loòské úrody bude kvalitní.
Zahrádkáøství je záliba, která pøibliuje èlovìka k pøírodì,
èlovìka k èlovìku. Proto zahrádkáøi mají k sobì blízko.
Pøedávají si poznatky, vymìòují zkuenosti, ale i výpìstky a
èasto si pøi práci podají pøes plot i sklenièku.
Na tomto místì bych rád vzpomenul loòský Kot vína
uspoøádaný místními vinaøi. Tato ji tradièní akce se tìí rok
od roku s vìtím zájmem, nejen pøátel dobrého moku, ale i
místem k setkání rodin. Za tato setkání je nutno podìkovat
vem organizátorùm a sponzorùm této mimoøádné akce, která
pøispívá k pospolitosti obèanù.
Souèasná doba vak nutí lidi uvaovat materialisticky a
zahrádkáøství nepøeje. Spolková èinnost vázne, chybí
podnìty k èinnosti svazu v novì vytváøejících se
podmínkách. Pole a zahrádky zùstávají ladem, podøízeny jen
ekonomickým podmínkám.
Zahrádkáøský svaz byl v minulosti nepoèetnìjí zájmovou
slokou. K tomu aby se lidé mohli radovat ze svých výpìstkù,
pøispívat zájemcùm: sadbovým materiálem, hnojivem a
chemickými prostøedky na ochranu rostlin. Ke zpracování
ovoce byla vybudována pálenice, pomáhal se zøizováním
výkupu ovoce a zeleniny.
Doufáme, e se najdou v øadách obèanù naí obce tací,
kterým zahrádkaøení pøineslo mnoho krásných poitkù a
obohatilo jejich vìdomí. Vìøíme, e jsou ochotni se o své
znalosti podìlit se svými spoluobèany a mají dostatek
iniciativy. Doufáme, e se pøihlásí do øad zahrádkáøù a
pomohou nám. Lidé postupnì odcházejí a mláde má jiné
zájmy
V souèasné dobì se aktivnì práci zahrádkáøù vìnuje malá
skupina lidí. Uvítáme nové zájemce i nové podnìty k èinnosti
zahrádkáøù. K tomu, aby se nám v tomto smìru co nejvíce
daøilo, pøejeme Vám hodnì úspìchù v zahrádkáøské èinnosti,
hodnì zdraví, osobní pohodu a veselou mysl po celý rok
2004.
Jaroslav Vávra, jednatel ZO ÈZS

ÈESKÝ SVAZ EN V TUPESÍCH
Chtìla bych Vás krátce seznámit s èinností Klubu en
v naí obci. Jak jistì víte, nejvìtí akcí bývá poøádání
Slováckých hodù s právem. Tato událost v obci je tradicí,
které se zúèastòují vichni nai obèané. V loòském roce se
nám nepodaøilo zajistit stárky, a proto se Hody s právem
nekonaly. Máme v plánu letos Hody s právem poøádat
a prosíme tupeskou mláde, aby nás v této èinnosti podpoøila
svou úèastí.
Do naí èinnosti musíme zahrnout i podporu akci LIGA
PROTI RAKOVINÌ kvìtinový den, kdy nae eny prodávají kvìtiny. V loòském roce jsme prodali 100 ks kvìtinek
za 2 215 Kè. Celkem za Uh. Hraditì bylo prodáno 800 ks
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kvìtinek za 18.760 Kè. Jsme rády, e nai obèané nás v této
akci podpoøí pøi koupi kvìtin v dobì tak finanènì sloité.
Máme èlenky, které jsou v Radì en v Uh. Hraditi a
informují nás o èinnosti en Zlínského kraje. Zúèastòujeme
se rùzných akcí poøádáných enami v rámci naeho regionu.
V letoním roce bychom chtìly uspoøádat pro eny kurs
studené kuchynì a obnovit cvièení en.
Nae základna není velká, ale jsou tam eny, které mají
chu dìlat nìco pro ostatní. Rády bychom pøivítaly i nové
èlenky a rozíøily tak nai základnu.
Pøeji nám vem do nového roku hodnì zdraví a
spokojenosti.
Pøedsedkynì Jana Slováèková
Tupesy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
Váení spoluobèané,
Sbor dobrovolných hasièù v naí obci se mùe ohlédnout
po dlouhé dobì za loòským rokem své èinnosti se vztyèenou
hlavou.
Øíkám to proto, e pøed nìkolika pøedelými lety, kdy
èinnost sboru byla tzv. stereotypní, byl loòský rok velmi
èinný.
Na prvním místì musím vzpomenout nae vedení obce
v èele se starostou Cyrilem Churým, kteøí toto hlavnì
zpùsobili. Prostì nám umonili dát nai hasièskou zbrojnici
do stavu, který nám mùou závidìt leckteré sbory v naem
okrese. Zbrojnice je pìkná a vybavená dobrou technikou
k naí èinnosti. Je prostì po technické, sociální a kulturní
stránce na úrovni.
Co to mìlo za následek v naí èinnosti není tøeba obsáhle
zdùrazòovat. Ale pøece. Do sboru pøicházeli mladí kluci
co jsme velmi uvítali. Mezi námi èleny je toti velký vìkový
rozdíl. Do naich øad se pøihlásilo hodnì mladých klukù a za
pomoci výboru zaèali na sobì pracovat. Takovým námìtem
pro jejich èinnost a zároveò impulsem byly tzv. poární sporty,
které je velmi bavily. Okrskovou soutì, tj. ètyøi drustva, bez
velkých problémù vyhráli a chystali se na pohárová utkání,
která probíhala po celém naem okrese. Musím øíct, e takový
pohár èítal vdy 20  30 drustev z celé republiky. V okresním
kole skonèili hned za sbory, jako jsou Mistøice, Knìpole èi
Staré Mìsto. V ostatních pohárech to bylo vdy jednou
nahoøe, jednou dole. Kdo ví, jak takový poární útok vypadá,
jistì mì dá zapravdu, e jedna sekunda je hrùza èasu. My
starí èlenové jsme ale od nich ádné zázraky neèekali. Nám
se jedná hlavnì o to, aby dostali do dobrovolného
hasièského øemesla chu a v nìm co nejdéle vytrvali.
Je to pìkný pøíslib pro dalí pracovní roky naeho sboru.
Mladé potøebujeme, a to musíme vemi silami podporovat.

navrhla, abych pøebral funkci velitele, co jsem neodmítl
a spolu s bratry Kunertem a Otrusníkem jsme øídili èinnost
sboru. Po odchodu bratra Kunerta jsem byl jmenován
pøedsedou Sboru dobrovolných hasièù (1973) a tím jsem byl
a do roku 1997, co je plných 24 let.
Za ta léta jsem spolupracoval s nìkolika veliteli, ale
nemohu opomenout bratra Pavla Vávru, který pro tupeský
hasièský sbor vykonal mnoho dobrého. Bohuel, tragicky
zahynul. V roce 1997 jsem se na výroèní schùzi vzdal funkce
pøedsedy. Do této funkce byl zvolen p. Cyril Martykán, do
funkce velitele p. Josef Králík a do funkce jednatele p. Josef
Salinger. Pøesto, e jsem odeel do pozadí, zùstávám nadále
èlenem a byl jsem i pøijat do Klubu zaslouilých funkcionáøù
Hasièského sboru v Uh. Hraditi.

Josef Salinger, jednatel Hasièského sboru
Dobrovolným Hasièským sborem v Tupesích za dobu
jeho trvání (114 let, zaloen 22. èervna 1890), proli stovky
obèanù, kteøí obìtavì pomáhali pøi pøírodních katastrofách,
zachraòovali lidské ivoty a hodnoty. Souèasným ijícím
nejstarím èlenem Hasièského sboru v Tupesích je p. Alois
tolfa, èp. 16. Na besedì, u pøíleitosti svých 80. narozenin, o
své èinnosti øíká:
 od svého mládí jsem si váil práce bývalých èlenù
Sboru hasièské jednoty, které byl èlenem i mùj otec Martin
tolfa a patøil mezi ty, kteøí pracovali pod heslem: Bohu ke
cti, blinímu ku pomoci a vlasti k oslavì. To ve se mnì tak
zalíbilo, e jsem se v roce 1938 stal èlenem drustva mladých
hasièù. Bylo mnì v té dobì 16 let. Jeliko jsem byl doma
veden k urèitému poøádku, snail jsem se vypomáhat nejen
starím èlenùm, ale i v úklidu poární zbrojnice. Na návrh
výboru jsem se stal hospodáøem spolkového majetku, spolu
s bratrem Zigmundem Mikulou. Po jeho nemoci mnì pøedal
pøilbu z výborovým oznaèením. Bylo mnì nìco pøes dvacet
let. Po odchodu bratra Josefa Hanáka, èp. 128, mì jednota
Tupesy

Poznámka redakce Zpravodaje: p. tolfovi bylo za jeho
dlouholetou a obìtavou práci udìleno nìkolik vyznamenání:
- Pamìtní list Ústøedního výboru Svazu poární ochrany
- Pamìtní list od sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezka
- Pamìtní medaile ke 125. výroèí zaloení Sboru
dobrovolých hasièù
- Pamìtní medaile sv. Floriána  nejvyí hasièské
vyznamenání
- Pøijetí do Klubu zaslouilých funkcionáøù hasièù.
Jeho sbírku vyznamenání zdobí i medaile za vìrnost.
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MYSLIVECKÉ SDRUENÍ TUPESY  BØESTEK
Nejèastìji potkáváme èleny Mysliveckého
sdruení v zelených kamizolkách na jejich
bezchybném plese, který se koná kadoroènì
v mìsíci lednu a na podzim, v èase honù,
v období pro lov zvìøe nejkrásnìjím.
Èinnost èlenù Mysliveckého sdruení není
jen lovit zvìø. Støílí se jen taková zvìø, která je
neádoucí k dalímu chovu  zvlátì u zvìøe
srnèí. U drobné zvìøe se støílí jen baantí kohout,
baantí slepice se v polní honitbì nestøílí.
V ostatních roèních obdobích potkáváme
myslivce spíe v pracovním odìvu, s károu,
batohem, dokonce mùeme potkat auto V3S
a to ve naplnìno krmivem, které se roznáí nebo
rozváí na zakrmovací místa. Právì v zimním
období èlenové mysliveckého sdruení doplòují
zásypy a krmelce pro vekerou zvìø. Sype se
pozadek, seno, granulovaná smìs. U mnohých
obèanù jsou mylné domnìnky, e myslivci zvìø
jen støílí. Teprve po desítkách a stovkách
brigádnických hodin ve prospìch pøírody a
zvìøe nastávají èasy lovu drobné a spárkaté
zvìøe a to jen omezenì, protoe stavy zajeèí
a baantí zvìøe jsou velmi malé i kdy se zdá
podle loòského okresního odlovu 2 571 zajícù
a 2 685 baantù, e tomu tak není (nejbohatí
výøad zaznamenali myslivci v roce 1992, kdy
bylo odloveno 5 715 zajícù). Pak se poèty odlovù
sniovaly a na 18 kusù. V roce 1998 nebyli
v podzimních lovech zajíci vùbec loveni.
Poslední sèítání zvìøe v regionu Tupesy 
Bøestek opìt potvrdilo, e stavy pernaté
a srstnaté zvìøe jsou velmi nízké! A tyto stavy
sniuje zejména zimní období, kdy zvìø strádá
nebo je nièena kodnou. Jsou to zejména kuny,
tchoøi, lasice a lyky. Dále velké kody zpùsobují
toulaví psi a koèky. Tak jako kodnou i tyto
toulavé lovce musíme a budeme likvidovat
odstøelem.

LUTEX

s. r. o.

Kontakt:
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Mimoøádnì významný úlovek se podaøil p. Frantiku Maòáskovi, èlenu
Mysliveckého sdruení, který 9. øíjna 2003 v podveèer (19.30 h.) ulovil
výskytem mimoøádnì vzácnou psovitou elmu, PSÍKA MÝVALOVITÉHO.
Tato elma se na území republiky vyskytuje velmi vzácnì, protoe jejím
pùvodním domovem je Asie a Amerika. Výskyt této elmy na území
Mysliveckého sdruení byl monitorován témìø rok a touhou kadého
èlena bylo získat tuto vzácnou trofej. Tato vìtí elma, se znaènou
podobností liky, je kodnou, protoe nelítostnì likviduje drobnou zvìø,
zajíce a baanty. Váha úlovku 10 kg. Blahopøejeme.
- Mi -

Velkoobchod s textilem
Nákup, výroba a prodej textilníno zboí
Dámské, pánské a dìtské svetry

MAÒÁSEK FRANTIEK, TUPESY 54, tel. 572 597 165
P0RODEJNÍ SKLAD ZLECHOV, tel. 572 597 165

Tupesy

HODNOCENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ PRÁCE
FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Dne 9. 1. 2004 probìhla Valná hromada fotbalového
klubu TJ Tupesy. V úvodní zprávì pøedsedy oddílu ing.
Stanislava Travence zaznìlo hodnocení, které nebylo vùbec
radostné vzhledem k situaci v oddíle. Ve zkratce uvedeme
èást této zprávy:
Úvodem mi dovolte pohled do desetileté historie naeho
klubu, tj. doby, od které jsem v TJ. V sezónì 1993/94 jsem
pøijal nabídku tehdejího pøedsedy Josefa Chramcova na
vedení ákovského mustva, které hrálo a hraje OP. Dorostenci
tehdy bojovali v OS dorostu, 1. mustvo muù koupilo postup
do OP od tehdy Jiskry St. Mìsto B. Po prvních zkuenostech
s funkcí v klubu jsem si stanovil svùj dlouhodobý osobní cíl,
který tehdy vypadal jako naprosté bláznovství  do 7 let
jsme schopni hrát I.A tøídu. Pro informaci o tehdejí situaci
v klubu. ákovské mustvo jako jediné zaèalo trénovat 2x-3x
týdnì, jako jediné absolvovalo slunou zimní pøípravu.
Zbývající 2 mustva se scházela na páteèních trénincích a
zimní pøíprava byla mírnì øeèeno chaotická. Vìkové sloení
mládenických mustev bylo nahodilé. Pøesto dosaené
výsledky byly velmi dobré. Dorostenci dokázali se ziskem 32
bodù pouze lepím skóre pøed Bøestkem postoupit do OP
dorostu, a tím nastartovali sluné období dorostenecké
kategorie. Praktickým dùsledkem bylo, e pøicházeli hráèi
Velehradu do naeho dorostu  Pavel Duda, Marek Vlèek
dokonce pøestoupili za finanèní úhradu ze Bøestku. Obrovský
výkonnostní vzestup byl patrný na ákovském drustvu, které
po podzimu získalo 5 bodù (pøi 2 bodovém hodnocení) pøidalo
plných 16 bodù (1 prohra). V kategorii muù se vak bojovalo
pouze ve spodních patrech tabulky.
Následující sezóna muù vak byla zahájena pøímo
katastroficky. Po podzimu 1994/95 byli mui beznadìjnì
poslední s 5 body (3 bodové hodnocení) a ztrátou 6 resp. 9
bodù od záchrany. Výborným tahem tehdejího výboru bylo
hození záchranáøského lasa Petru Vlèkovi, který jej chytil
pevnì do rukou a pøedevím díky jeho aktivitì se rozhoupala
potápìjící se loï. Dokázal zajistit sponzory a díky finanèním
injekcím se podaøilo nakoupit hráèe a zachránit OP muù. Na
høiti se objevila øada nových tváøí: brankáø Milo Kundera,
Lubo Malý, Vlastik Havlíèek, Archie Galuka a pøedevím
Marek Matouek. V této sezónì dokonce klub pøihlásil 2
dorostenecká drustva hrající OP a OS dorostu, pøièem A
mustvo jako nováèek OP skonèilo na 3. místì. áci znovu
k 7 bodùm pøidali plných 15 a skonèili pátí.
V sezónì 1995/96 bylo zaloeno z vlastní iniciativy
B mustvo muù, kde mìli být také vyuiti hráèi z kádru
A mustva. Nový tým fungoval 2 roky s nepøíli výraznými
úspìchy. Zato 1. tým, který byl posílen dalími hráèi  na
podzim naskoèili z dorostu do sestavy Pavel Duda a Jirka
Chramcov, pøedevím vak pøiel støelec par excelence Radek
Pekárek, Galuka po zranìní zaèal a v závìru sezóny, pøesto
mustvo skonèilo s 3 bodovou ztrátou na 1. místo a 1 bod
pøed Bøestkem na 4. pøíèce. Nadìjné výsledky a dalí mnohem
vìtí finanèní náklady pøitáhly na jaøe dalí posily  Petra
Tupesy

Dudu, Libora Matouka,
Romana Vaòka a znovu
Marka Matouka. Avak po
patném zaèátku jara mustvo
skonèilo na 2., tedy nepostupovém místì za Bøestkem.
První velké zklamání pro celý
výbor a pøíznivce naí TJ,
kterých v té dobì znaènì
pøibylo a na domácí høitì
pøicházela prùmìrnì více ne
stovka divákù.
Dalí sezóna se muùm ji povedla a mustvo postoupilo
do upních soutìí. Do branky pøiel Radim Jaro, útok posílil
Petr Balá a na místo hrajícího trenéra pøiel Vojta Ondrouek,
proto se do základní sestavy dostalo jen minimum naich
vlastních hráèù. V podzimní sezónì získalo mustvo
rekordních 35 bodù. V této sezónì skonèil dorost u na
2. místì, kdy prohrál pouhé 2 zápasy v 1. a 3. kole a nepostoupil. áci po nepodaøeném jaru skonèili 5. a B mustvo
muù skonèilo 4.
Postupové ambice v sezónì 1997/98 se nenaplnily a
mustvo skonèilo 2. za postupujícím Vracovem. Po podzimu
skonèil Michal Zámeèník, odchodem do Rakouska i Stanislav
Popelka a mustvo bylo bez støelce polovièní, protoe Pavel
Ludvíèek a Petr Balá, který se vrátil po zranìní, oba
jmenované nedokázali nahradit. Toto dalí obrovské zklamání
vedlo k odchodu manaera Petra Vlèka a výbor se ocitl
v nezávidìníhodné situaci. Tento neúspìch zcela zastínil
postup dorostu do upních soutìí, kdy 1x prohrál (ve 3.
kole v domácím prostøedí 3:5 s Újezdcem, kdy po vedení 3:0
v poloèase soupeøe podcenil a ten utkání otoèil). áci se po
dlouhé dobì ocitli a na 8. pøíèce a B mustvo muù se do
soutìe nepøihlásilo.
S odchodem Petra Vlèka i trenéra Ondrouka a úbytkem
1/3 financí se výbor TJ s problémy dlouho vyrovnával a
mustvo muù pod vedením L. Matouka skonèilo na 7. místì.
Zklamáním byl pøíchod Pavla uláka a ani Michal Tureèek se
nestal posilou, uspokojil pouze brankáø Michal Kuèík. Silnì
omlazené mustvo na jaøe pod vedením Pavla Ludvíèka a
St.Travence, kdy na jaøe odeli bratøi Matoukové do
sousedního Bøestku, dokázalo ivotaschopnost a skonèilo 9.
Dorost po solidním jaru udrel upní soutì. áci pokraèovali
v nevýrazných výkonech a skonèili 6.
Návratem manaera Petra Vlèka v sezónì 1999/00 a
získáním 2 posil Igora evèíka a znovu støelce Radka Pekárka
se mustvo stabilizovalo a pod mým vedením získalo na podzim
výborných 32 bodù a 1. místo v tabulce. Pøes pøíchody
Romana Gála a Zdeòka Drobila a pod vedením Libora
Matouka se objevily problémy, které nám vak nezabránily
v postupu do I.A tøídy. Dorostenci v této sezónì upní soutì
nedokázali udret a spadli do OP. áci pak skonèili a na
11. místì.
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U v následující sezónì opustil definitivnì na pøestup do
Bøestku mustvo Libor Matouek výmìnou za Zdeòka Vaòka
a nový trenér Jiøí Koeluha mìl problémy pøedevím
v komunikaci s hráèi. Pokraèoval omlazovací proces mustva,
kdy do mustva pøili jetì dorostenci Petr tefka, Petr Èechal
a pøedevím Tomá Králík, Ondøej Vávra a v závìru i Radek
Churý, stabilní místo v sestavì si vybojoval Roman Bure
a stále èastìji naskakoval Petr Vávra. Ústup z pozic zaznamenal
Pøemek Duda. V jarní èásti sezóny vak odeel Zdenìk Drobil,
k nìmu se pøipojil i Radek Pekárek, který nepromìnil
hostování v pøestup a namíøil za lepím do Kudlovic. Pøiel
na výpomoc David Dostálek. Mustvo zakonèilo sezónu na
solidním 7. místì a pøíjemnì pøekvapilo pøedevím zpùsobem
hry a slibovalo fotbalový rùst. Dorost si dokázal vybojovat
návrat do upních soutìí, kdy jaro zahájilo mustvo
s 5bodovou ztrátou na vedoucí drustvo a soutìí prolo
bez ztráty 1 bodu a zvítìzilo se 4 bodovým náskokem. Novì
vytvoøené Béèko konèí na 4. místì a áci 8.
Sezónu 2001/02 zahájil na místì hlavního trenéra Michal
Zámeèník, který sice utrpìl kolaps, kdy v 1. zápasu sezóny
ve znaènì improvizované sestavì mustvo inkasovalo debakl
v Hodonínì 0:7, ale pak lo od vítìzství k vítìzství a v poloèasové pøestávce skonèilo na krásném 2. místì I.A tøídy,
kdy pøed sezónou pøiel Milan Andrýsek a ze zkuených
hráèù zùstali jen B. Chramcov, M. Matouek, P. Zelinka
a brankáø Jaro. V jarní èásti pøiel do mustva T. Duchtík.
Toto umístìní zùstává a zøejmì zùstane nadlouho nejúspìnìjím v historii klubu. A pøipojím individuální hodnocení:
1. B. Chramcov, 2. O. Vávra, 3. T. Králík a M. Matouek, 5.
Andrýsek, 6. Pe. Duda, 7. Bure, 8. Pe. Vávra, 9. Jaro, 10.
Zelinka, 11. M. Maòásek, 12. Pø. Duda, 13. R. Churý. Na jaøe
vak bylo poøadí ji znaènì odliné: 1. Jaro, 2. B. Chramcov,
3. Bure, 4. Pe. Duda, 5. Andrýsek, 6. O. Vávra, 7. Duchtík, 8.
Zelinka, 9. Pe. Vávra, 10. M. Matouek, 11. M. Maòásek, 12.
J. Vávra, 13. Pø. Duda, 14. Pa. Duda a M. Tøíska, 16. T. Králík
(2 zápasy), 17. J. Churý, 18. Hurdes. Zde bych se zastavil 
historického úspìchu klubu dosáhli pøevánì hráèi, kteøí
proli mládenickými kategoriemi TJ èi jsou ji mateøskými
hráèi a hostování bylo jediné R. Balá (Slovák hrál 1 zápas na
podzim) a Duchtík (jaro). Dorost, jako nováèek upní soutìe,
je po podzimu 10., ale v jarní tabulce se vyvihne a na 5.
místo, a tak koneèné 9. místo (stejnì bodù jako 7.) se stává
nejúspìnìjím umístìním v historii mládee v Tupesích. B
mui zakonèili sezónu a 11. a áci 7.
Po dosaení tìchto úspìchù jsme vak jetì hodnì dlouho
sedìli na vavøínech a dopady na sebe nenechaly dlouho
èekat. Stejný trenér, ing. Michal Zámeèník, který mustvo
dovedl k tomuto úspìchu, v následující sezónì 2002/03 po
9. kole pro naprostý nezájem hráèù od mustva odchází a po
katastrofální sezónì, kdy mustvo dokouèoval trenér Petr
Reinberk, dochází k sestupu a obrovské krizi mustva.
Dorostenci, pøestoe nejlepí z nich vypomáhali 1. mustvu,
zachránili krajskou soutì. B mui konèí 8., áci sice poskoèili
a na 4. místo, ale signalizované omlazení (odchází 7 hráèù)
nevìtí nic dobrého.
Pro novou sezónu je nucen výbor znovu nakoupit hráèe
a zastavit krizi. Take pod vedením nového trenéra Václava
Chvojky pøilo do mustva 7 nových hráèù. Navrátilci
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z hostování P. Zelinka s M. Matoukem, novici v naem dresu
J. Ryka, P. enk, M. Gregor a v prùbìhu sezóny P. Havlík
s R. Machynkou. Ale do Morkovic jedeme v 9 hráèích ze
základního kádru a ve Strání odehrajeme celý zápas v 10.
Proboha, kde jsou dorostenci, kteøí mìli zájem vyhrát okresní
pøebor a hrát upní soutìe. Odpovíme si spoleènì  oni
nechtìjí hrát!!! Pak se ptám, urèitì i jménem výboru, proè se
tady vùbec o nìco snaíme. Výbor zajiuje podmínky, buduje
zázemí, nové tréninkové høitì, zajiuje finance na chod
klubu a hráèi nejsou ochotni ani hrát. Pro koho to tedy dìláme,
kdy na domácí zápasy chodí více divákù ze strany hostù
ne naich pøíznivcù. Oni toti ztratili zájem také. Ale dost
kritiky.
Nový trenér dostal - nikdy pøímo nevyøèený úkol - zastavit
fotbalovou krizi v klubu. A jak se své pozice zhostil. Umístìní
na 8. resp. 9. pozici je pøed jarními odvetami nadìjné, zvlátì
pak 7bodový náskok nad sestupovými vodami. Horí pak je
pohled na skóre, kterého jsme dosáhli  15:23. V domácím
prostøedí jsme odehráli 6 zápasù pøi skóre 7:4 a zùstali pouze
s vedoucími Zdounkami neporaeným celkem. Ztráty za 3
remízy vak jsou znaèné a v tabulce Doma nás tím øadí a
na 6. pøíèku. 4 body pøivezené ze høi soupeøù jsou vak
tristní epizodou a hrozivé skóre 8:19 nás v tabulce Venku
øadí a na 12. pøíèku. Horí jsou jen Morkovice a Kudlovice.
Nejpozoruhodnìjí je vak poèet branek vstøelených ze
standardních situací, co bývala v posledních letech nae
slabina (vzpomínáme si na rychlé brejky po naich rohových
kopech do otevøené obrany). Nyní jsou vak naí nejvìtí
zbraní. Zato branek vstøelených ze hry rapidnì ubylo. Pouhé
4 (slovy 4)  Ryka (Jaroov), Kedroò (Morkovice B)
Machynka (Slavkov) a Bure (Kudlovice). Nízký poèet takto
vstøelených branek vak pøímo koresponduje s naím herním
projevem. Nikdy nae mustvo nedisponovalo ádným
extrémním fyzickým fondem, ale tento nedostatek jsme
nahrazovali perfektním technickým zvládáním situací. S tímto
technickým a mnohdy a profesorským fotbalem jsme vak
mìli problémy v pøípadech, kdy na nás narazilo mustvo tvrdé
a pøekypující nezmìrnou bojovností. V ji zmiòovaném
nejúspìnìjím roce pøily úspìchy pøedevím proto, e do
mustva pøila øada mladých hráèù, kteøí disponovali solidní
technickou vyspìlostí, ale pøedevím výbuností, rychlostí a
dravostí, èím bohatì nahrazovali nedostatky v taktice a
zkuenostech. patná trénovanost vak vedla k tomu, e
nestaèíme v rozhodujících momentech. Z únavy plyne
nevìdomé etøení krokem, kdy v defenzívì pøi patném
obsazování zbyteènì inkasujeme a v ofenzívì nám chybí
výbunost a rychlejí výbìr místa pøi pøechodu do útoku
i v zakonèení.
Pro nápravu vzniklé situace, z ní jsem neastný já i celý
výbor, jsem podnikl poslední zoufalé kroky. Zajistil jsem ji
v prosinci halu pro sálový fotbal a kromì ákù a starých pánù
jsme se scházeli i s Tupeáky, abychom si situaci náleitì
vyøíkali a nali spoleènými silami východisko, protoe mi
pøipadá, e mají fotbal rádi a hrají ho dobøe. Pøedstava výboru
TJ je takováto - v Tupesích budou hrát pøedevím hráèi, kteøí
zde vyrostli a mustvo bude doplòováno podle potøeb
takovými hráèi, kteøí jednak mají zájem u nás hrát, jednak
budou pøínosem pro mustvo jak po fotbalové stránce, tak
Tupesy

i po stránce osobnosti resp. zapadnou do party.
K hodnocení katastrofální dorostenecké pùl sezóny se
nebudu vyjadøovat, protoe 0 bodù na kontì je ve øíkající.
K B mustvu mohu øíci jen tolik  5. místo a ztráta 7 bodù na
vedoucí Medlovice je znaèná a tak apeluji i na hráèe tohoto
drustva, aby se pøipojili k tréninkùm Áèka a vznikl tak 20
èlenný trénující kádr, který má zájem hrát fotbal na nìjaké
rozumné úrovni. áci, které jsem dal za uplynulou èást sezóny
dohromady, skonèili pøekvapivì na 7. místì OP a mají snahu
hrát fotbal. Dvacet malých fotbalistù na tréninku je snem
kadého trenéra.
Dalím dùleitým bodem programu byly volby. Do
výboru TJ vak volby dìlat nemusíme, protoe, kdo má zájem,
toho rádi uvítáme mezi sebou a kadý návrh, rada èi pomoc
je vítaná. Nicménì pøedseda klubu je post, který udává smìr
vývoje celé TJ a který v dobì úspìchù je záleitost pøíjemná,
avak v dobì neúspìchù je vìc nezávidìníhodná. Proto se
tajnou volbou uskuteènila volba pøedsedy oddílu. Z 35
úèastníkù volilo 32 èlenù, kteøí poètem 31 hlasù znovu zvolili
pøedsedou oddílu ing. Stanislava Travence pro dalí funkèní
období.

Hlavní plány a cíle budování zázemí a sportovi oddílu
v blízké budoucnosti jsou úzce spjaty se spoluprací s Obecním
úøadem Tupesy. V letoním roce bychom chtìli dobudovat
závlahy na obou høitích, provést potøebnou rekonstrukci
hlavního fotbalového høitì pøedpokládá zprovoznìní
vedlejí hrací plochy vèetnì dráhy pro hasièe. Vybudování
víceúèelové umìlé plochy pro tenis a dalí sporty, beach
volejbalový kurt i nadstavba 1. patra stávajících kabin
s posilovnou vak bude otázkou nejen vytvoøení projektù,
ale i velkých finanèních nákladù. Pøesto se domníváme, e
takové sportovitì obec potøebuje také proto, abychom ji
malým dìtem i dospívající mládei dokázali nabídnout aktivní
vyplnìní volného èasu, pøitáhnout je ke sportu a nedopustit,
aby je zlákal alkohol a drogy.
Závìrem bych chtìl vem naim sponzorùm podìkovat
za jejich podporu, a nejen jim, ale vem sportovním pøíznivcùm
bych chtìl jménem svým i jménem výboru TJ popøát hodnì
zdraví, tìstí, rodinných radostí, ale hlavnì sportovních
úspìchù v tomto roce.
ing. Stanislav Travenec, pøedseda TJ Tupesy

ÈESKÝ JUNÁK V ROCE 2003
 Ráno nás probudily kapky rosy . Dnes
jsme spoleènì s dalími mìsty uspoøádali
mírovou výpravu na horu dominující
naemu panorama. Jméno té kamenné hory
dosahující do nebes k boským kotníkùm
je Lukov.
Na Lukovì bylo ve zøícené, ale byla to
krása .
z táborové kroniky

Vydat se na výpravu na cestì po skautské stezce je
výzvou a moností jak pro kluky i dìvèata od první kolní
tøídy, tak pro zralé mue a eny. To, co pøivádí ke skautingu
na celém svìtì - a v loòském roce i u nás v Tupesích pøivedlo
témìø 30 èlenù, je pøedevím touha po poznání, dobrodruství,
vyzkouení nových vìcí, pøekonáním sebe sama a pøedevím
poznání nových pøátel.
Skautský program, který se snaíme naplòovat je velmi
bohatý  nejsou to pouze výlety do pøírody a znalost uzlù,
ale také napø. jízda na lodích, manuální zruènost, lezení po
skalách apod.
Kromì pravidelných schùzek (starí holky ve ètvrtek,
mladí holky v pátek, starí kluci ve støedu, mladí kluci
v sobotu), obèasných víkendových výletù na chaty, èastých
cest do bazénu, do kina, èajovny, do hor a mnoha jiných
jsme pøipravili také nìkolik akcí pro vechny dìti i rodièe,
kteøí se k nám chtìli pøipojit s ochotou podìlit se nejenom se
svou radostí, ale pøispìt i svojí aktivní úèastí a tøeba i úsmìvem.
Pøi listování naí kronikou si nejenom èlenové, ale
i pøíznivci a diváci urèitì vzpomenou na Tradièní zimní závod  Rikitanùv memoriál, tradiènì
uspoøádaný na Starých Hutích, skautky tam v tìké
konkurenci desítek hlídek obsadily 2. místo.
Tupesy

V bøeznu ná oddíl spolupoøádal Hudifest  Festival hudby
a divadla kde se schází nejenom skautské druiny
s divadelním a hudebním programem  divadelní kus naich
skautek ze kolního prostøedí Bohou a Sísa dává tuit herecké
schopnosti ( to ostatnì urèitì dosvìdèí i kadý rodiè).
V bøeznu jsme také uspoøádali pro vechny dìti sportovní
odpoledne v tìlocviènì.
Kvìten byl ve znamení závodù a to velmi úspìných 
byly to nejenom nae oddílové závody, ale pøedevím úèast
na Svojsíkovì závodu v Poleovicích  tam druina holek
v konkurenci hlídek z celého okresu obsadila druhé místo
a postoupila tak do krajského kola  do Ronova pod
Radhotìm - a jak to dopadlo? Nechme zaznít autentický
zápis z kroniky - ..
Zlatou tøenièkou na dortu byly palaèinky pøi kterých
fandili i Sam a Buffy a vùdce Poleovic take se opravdu
vydaøily, jak pøesvìdèivì Katka ukazovala a hlásala
bratøím rozhodèím. Sice jsme byly nejmladí, ale pøítí roky
se máte na co tìit, my vám to urèitì natøem!!!
Tato nejmladí druina získala v konkurenci celého kraje
krásné 5. místo.
Zaèátkem èervna jsme se podíleli spolu s ostatními
z naeho støediska Modrá (skautské oddíly z nìkolika vesnic
jsou sdrueny do støediska) na pøípravì velkého a hojnì
navtíveného dìtského dne  Cesty kolem svìta  jak se tam
líbilo mnoha návtìvníkùm z Tupes je nejlépe zeptat se pøímo
jich.
V èervnu jsme si - snad více jak jindy uvìdomili, e
skauting je také cesta k duchovním hodnotám  jeden ze
zakládajících èlenù naeho støediska J. Horehleï  Akéla po
nìkolikaletém studiu v Polsku a Irsku slouil Modré svoji
první mi sv. i pro skauty .
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Na dobu prázdnin se tìí vichni. Skauti se navíc tìí na
letní tábor  letos jsme zavítali na krásné táboøitì
v Hostýnských vrích za vesnicí Drková. Jeho velikost jsme
vyuili maximálnì  také nás bylo 35. Námìtem celotáborové
hry, kterou jsme sami vymysleli, bylo staré Øecko. Druiny
byly rozdìleny do mìst, které soupeøily mezi sebou, ale také
spolupracovaly na spoleèných úkolech. Jako pøiblíení
naeho tábora pro vechny, kteøí by s námi chtìli jet pøítì,
nech zazní nìkolik bodù z mìstského zákona  tj. zákona,
který si vytvoøilo kadé mìsto a kadý èlen vepsal to co
bylo a je pro kadého dùleité :
 Nikdo se nikomu neposmívat
Nevzdávat se pøedem
Nenadávat, nemluvit sprostì
Jednat vdy èestnì
Co nejvíce spolupracovat
Kdy je nìkdo v nouzi pomote mu 
Ze zákoníku mìsta Sparty
Prázdniny utekly jako voda a v záøí jsme zahájili výpravou
na Cimburk  i pøes nepøízeò poèasí jsme dokázali, e skauty
dokáeme být nejenom, kdy na nás svítí slunce. Úspìná
byla také dvoudenní výprava chlapecké druiny do Chøibù
a na skály pod Barborkou  bylo to nae poslední loòské
stanování.
Drakiáda, kterou jsme uspoøádali spolu se kolou byla
i pøes pozdní termín a malý vítr dobrá v tom, e vìtina drakù,
které jsme sami stavìli skuteènì vzlétla.
Jednou z posledních výprav v letoním krásném podzimu
byla cesta na Brdo  tradiènì 28. øíjna, kde se scházíme
u pøíleitosti oslav zaloení republiky kadý rok. Kluci byli
kromì toho na chatì pod Holým kopcem.

Tradièní a dobrou akcí pro vechny dìti pøed vánocemi
je Vanolá - odpoledne plné her a zábavy  ten letoní
navtívilo v tupeské tìlocviènì pøes 40 dìtí. Je dobøe, e
nìkteré pøili podpoøit i rodièe, kteøí se mohli podívat také
i na fotky z naich výprav a akcí.
Roznáení Betlémského svìtla pøed vánocemi je
pøipomínkou a dokladem toho, e skauting není jenom hra,
ale také pomoc jiných a bratrství lidí stejného smýlení v celé
Evropì.
Myslím, e tento, sice krátký, ale výstiný pøehled ukáe
bohatost programu a také to, o co skauting usiluje  o rozvoj
osobnosti kadého èlena o vìdomí vlastních moností,
o poznání ceny svobody a ochoty podílet se a zapojit
do vìcí, které ovlivòují ivot nás vech.
Loòský rok byl pro ná oddíl významný a dùleitý také
tím, e jsme se pøestìhovali do nové klubovny, za kterou
i touto cestou dìkujeme podpoøe obecního úøadu. Dále
dìkujeme za pomoc a spolupráci Základní kole Tupesy,
vem rodièùm a pøíznivcùm.
Za celé vedení oddílu Vám v novém roce pøejeme, a se
kadému z nás daøí ít mezi lidmi, kteøí vyznávají tøeba takové
zásady jaké nai èlenové vepsali do zákonù svého mìsta.
Na vechny, kteøí se chtìjí vydat na skautskou stezku
a pøipojit se k nám se tìí
Kateøina Bilíková, Marie Kouøilová, Elika Havlíèková,
Ondra Burda, Vojta Kouøil, tìpán Rybáø
Za vedení oddílu Oldøich Vávra

KÈT - KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ V TUPESÍCH
Tato spoleèenská organizace
svoji èlenskou základnou,
pestrou a bohatou èinností patøí
ji léta k nejsilnìjím organizacím
v naí obci. Své aktivity zamìøuje
na pìí turistiku v regionu, Èeské
republice, ale i v zahranièí.
Vìnuje se vysokohorské turistice, má cyklistický oddíl a èleny
se zamìøením na vodní turistiku.
K prvnímu lednu letoního roku má následující èlenskou
základnu:
93 dospìlých èlenù, 26 èlenù - juniorù (16 - 26 let) a 39
èlenù TOM - Turistického oddílu mládee, který tvoøí áci
5. a 9. tøídy základní koly.
Celková èlenská základna Klubu èeských turistù
v Tupesích: 158 èlenù!
V prùbìhu loòského roku KÈT uskuteènil 12 turistických
akcí, jeden lyaøský zájezd na Soláò a turisticko poznávací
zájezd na jiní Moravu, na Podyjí. Týdenní letní tábor pro
èleny TOM byl putováním po Orlických horách se základnou
v Detném. V srpnu se uskuteènil týden vysokohorské
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turistiky v oblasti Vysokých Tater pro 50 èlenù KÈT a v závìru
roku týdenní pobyt zamìøený na lyování v oblasti Pradìdu.
V letoním roce jsou pro KÈT v Tupesích významné tøi
termíny:
26. únor 2004 - oslavíme 30. výroèí zaloení
Turistického oddílu mládee / TOM. Oddíl mìl v prùmìru
35 èlenù (1974 - 2004).
13. srpna 2004 oslavíme 30. výroèí vysokohorské
turistiky v oblasti Vysokých Tater a 30. výroèí druební
spolupráce se Z vo Velkom Slavkove v okrese Poprad. Za
toto období navtívilo nae velehory 919 èlenù TOM a KÈT!
30. prosince 2004 - oslavíme 30. výroèí zaloení
Pøedsilvestrovského výstupu na nejvyí vrchol Chøibù BRDO 586,7 m n. m. (1975 - 2004).
Ano, váení obèané, zakladatelem tohoto slavného
pochodu, který zaujal na naem okrese, na zlínsku
i kromìøísku, je ná Klub èeských turistù a Turistický oddíl
mládee. V poslední dobì na vrchol Brda v pøedposlední den
roku vystupuje kolem jednoho tisíce turistických nadencù.
Tato tøi výroèí, tøi desítky let je dosti dlouhá doba, dokladují
kvalitní náplò, zajímavé akce turistické organizace, které nabízí
vem zájemcùm a nadencùm.
Tupesy

V letoním roce uskuteèníme opìt 12 zajímavých a nenároèných turistických akcí, které jsou vhodné i pro rodièe
s dìtmi. 6. bøezna: X. roèník Memoriálu Pavla Vávry, který se
uskuteèòuje s tupeskými hasièi, jako vzpomínka na tragické
úmrtí naeho kamaráda. Uskuteèníme 3 autobusové kulturnì
poznávací zájezdy: lyaøský na Soláò (31. 1. a 14. 2. 2004),
turistický: na hrad Broumov, Plotinu a Èertovy skály
u Lideèka (12. 6. 2004), turistický: Slováckými vinohrady (9.
10. 2004). Týdenní letní tábor pro èleny TOM v letoním
roce smìøuje do oblasti Èeského ráje a v srpnu týden ve

Vysokých Tatrách. Lyaøský týden v oblasti Jeseníkù bude
opìt v termínu 26. 12. - 1. 1. 30. výroèí výstupu na BRDO
urèitì oslavíme na vrcholu.
Váení obèané,
nae akce jsou nejen pro èleny, ale i pro Vás, kteøí máte zájem
a hlavnì snahu vykroèit do pøírody. Aktuální informace
naleznete ve skøíòce Klubu èeských turistù u místní poty,
Frantiek Mikula, pøedseda KÈT Tupesy

BEZDRÁTOVÝ INTERNET V TUPESÍCH
Ji na podzim roku 2002 vznikla mylenka propojit
poèítaèe nìkolika pøátel z Tupes a Zlechova bezdrátovou
sítí. Nápad se ujal a tak je nyní ji déle ne rok v provozu sí
Slovácko Free Net (SFN). V dubnu jsme zaloili neziskovou
organizaci Slovácko Free Information Society (SFIS), která
sdruuje zájemce o tuto sí, Internet a informaèní technologie.
Od konce listopadu je pokryta signálem sítì vìtina èástí
Tupes. V souèasné dobì máme ji pøes padesát pøipojených
èlenù nejen z Tupes, ale i z Boric, Buchlovic, Kostelan nad
Moravou, Zlechova a brzy i ze Bøestku.
Pøipojení k internetu sítí SFN je k dispozici nepøetritì bez
omezení mnoství pøenáených dat. Spoleèná internetová
linka dostupná èlenùm má v souèasnosti rychlost 1 Mb/s,

k dispozici je i záloní satelit. V øíjnu èlenové na valné hromadì
odsouhlasili mìsíèní pauál 420,- Kè. Sí je budována na
dobrovolnosti a sousedské výpomoci. SFIS proto nemùe
zaruèit, e v pøípadì výpadku sítì bude problém neprodlenì
øeen.
Do budoucna bychom také rádi poøádali pro èleny SFIS
vzdìlávací semináøe, zamìøené jak na základní práci
s Internetem, tak i odbornìjí správu sítí.
S pøátelským pozdravem
David Kutálek, pøedseda SFIS
http://www.slovackofree.net
sfis@slovackofree.net
tel. 777 595 640

Struèná charakteristike firmy STAVSPEKTRUM s. r. o.
Spoleènost STAVSPEKTRUM s.r.o. byla zaloena v roce
1998 jako stavební a obchodní spoleènost se zamìøením na
pozemní stavby. Sídlo spoleènosti je v Uherském Hraditi Frantikánská ulice 1241 (naproti JAMI sportu). Statutárním
zástupcem - jednatelem je Ing. Jaroslav Martinák, dále jsou
ve spoleènosti zamìstnáni dva stavbyvedoucí a administrativní pracovnice - úèetní.
Její hlavní náplní je provádìní generálních dodávek
obèanských a prùmyslových staveb a to v maximální míøe
vlastními zamìstnanci. V souèasné dobì zamìstnává firma
stabilnì 15 zamìstnancù dìlnických profesí, pøevánì z regionu obcí Tupesy, Hutìnovice, Staré Mìsto, Nedakonice,
Buchlovice aj. Dìlení pracovníkù je 12 zednických profesí a
3 øemeslné profese. Firma spolupracuje s nìkolika
subdodavateli z regionu zejména pro vykrytí nenadálých
pièek stavebních prací a speciálních dodávek. Stav
pracovníkù se tak sezónnì pohybuje kolem 25-30.
Materiální vybavení je na dobré úrovni, ze základního
vybavení disponujeme zejména: nákladní, dodávkový
a osobní automobil, UNC + podkop, vibraèní válec a desky,
stavební buòky, skladovací kontejnery, vrátky, výtah, velké
mnoství leení, systémové bednìní, kontinuální i bubnové
míchaèky, pily a spároøezy na beton a vekeré základní
vybavení.
Pùsobnost spoleènosti je v uherskohradiském regionu,
zejména obce Velehrad, Buchlovice, Tupesy, Bøestek a dále
mìsto Uherské Hraditì. Jetì více svùj zámìr pùsobit zde
i nadále spoleènost potvrdila koupí pozemku v blízkosti farmy
Tupesy

v Tupesích, kde do budoucna plánuje zøízení stavebního
dvora s pøísluným zázemím.
Spoleènost realizovala nìkolik významných dodávek
v tomto regionu a dále provádí servisní èinnost pro øadu
spoleèností.
Z akcí realizovaných za poslední období stojí za zmínku:
 rekonstrukce staré koly na Velehradì na kláter,
 rekonstrukce dvorní èásti fasády poutního domu
Stojanov na Velehradì,
 støení vestavba nad lékárnou v Buchlovicích,
 oprava fasády ÈSOB v Uh. Brodì.
Na záver bychom se rádi zmínili o stavbì, která se obyvatel
Tupes dotýká nejvíce, a to opravì fasády, krovu a oplechování kaple v Tupesích. Vzhledem k dobì, po kterou nebyla
provádìna na tomto objektu rozsáhlejí údrba, byl i rozsah
prací vyí, ne se pùvodnì plánovalo, avak jednoznaènì
bylo pozastaveno postupné chátrání objektu, které zejména
v konstrukci krovu hrozilo havárií. Pøi opravì byly pouity
osvìdèené materiály renomovaných firem, které skýtají
záruku dlouhé ivotnosti a funkènosti jednotlivých konstrukcí.
Nae spoleènost je dùvìrou, která jí byla moností realizovat
výe uvedenou opravu, potìena a zároveò cítí odpovìdnost
i nadále provádìt kvalitní, trvanlivá a hodnotná díla v oboru
stavitelství tak, aby jméno její i jejich zákazníkù neslo peèe
serióznosti a odborné zdatnosti.
STAVSPEKTRUM s.r.o.
Frantikánská 1241
686 01 Uherské Hraditì
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VÁENÍ SPOLUOBÈANÉ
Pøi pøíleitosti vydání Zpravodaje
jsem dostal nabídku, aby se rovnì moje
firma prezentovala a já Vás v krátkosti
seznámil s tradicí s nìkterými výrobky,
s pracemi, které provádíme ji od roku
1990, kdy byl zahájen provoz nejdøíve
na povolení, pozdìji na ivnostenský
list.
Pracemi souvisejícími s opracováním
pøírodního kamene, výrobou umìlého
kamene, navazuji na rodinné pøísluníky,
kteøí se tímto nejstarím povoláním
zabývali. Nemohu se nezmínit o panu
Frantiku Hanákovi, bytem Zlechov,
který byl bratrem paní Anny Novákové,
Tupesy 156, mé maminky. Od pana
Hanáka jsem získal odborné zkuenosti
a praxi, dále pak od pana Antonína
Omelky ze Zlechova, který vlastnil
ivnost v èástu obce Olí. Pan Frantiek
Hanák navázal na zkuenosti od svého
strýce Antonína Sojáka, který vlastnil
závod kamenosochaøství ve Stránici,
kde zamìstnával a 40 dìlníku v dobì
nejvìtí nezamìstnanosti.
Firma Kamenosochaøství Novák
Vladimír a synové v souèasné dobì
zamìstnává celkem 8 pracovníkù vèetnì
synù Vladimíra, který nabyl odbornosti
v Hoøicích v oboru reprodukèní kamenosochaø a syna Davida, dále pak 5
pracovníkù z obce Tupesy vèetnì mì.
Hlavní pilíø výroby tvoøí návrhy
vèetnì realizace kompletních pomníkù,
dále se zamìøujeme na ulové kuchyòské
linky, krby a schoditì z pøírodních
kamenù. Provádíme nápisy na náhrobky,
zlacení a restaurování památníkù a køíù z pískovcù, které byly tìeny z okolních malých lomù, ale i z hoøického a
ostromìøského pískovce.
Zakázky týkajících se pomníkù
provádíme po celém regionu, pøedevím
v Maøaticích, Starém Mìstì, Kunovicích, ale i mimo region. Máte monost
spatøit je takøka na kadém høbitovì.
Restaurování pomníkù a køíù jsme
provádìli v Jankovicích, Babicích,
Kostelanech, Hutìnovicích a také
v loòském roce v naí obci. Kompletní
schoditì je mono spatøit na obecním
úøadì na Velehradì. Jedna ze zajímavých
zakázek byla zlacení vstupní brány
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v zámku v Buchlovicích a na Barborce
pøi zlacení kopule 24 karátovým zlatem.
Vekeré materiály uly moje firma
zaèala dováet z Itálie, a to z Verony.
V souèasné dobì zaèínáme dovoz i
z Belgie. Pro ilustraci uvedu názvy uly
a materiálù, který pøevánì
zpracováváme:
ula èerná: Suprem Bleck, Absoluto
Bleck A, Absoluto Belfast, Nero
Zimbabwe, Nero Africa Impala.
ula barevná: Blue Silk Darc, Vizag
Blue, Paradiso Verde Imperial, Africa

Red, Rosa Beta, Bianco Sardo, Bianco
Tarn a dalí dle poadavkù a nároènosti
zákazníkù.
Uvedené údaje jsou jenom
nejzákladnìjí a nejdùleitìjí, aby si
ètenáøi mohli utvoøit informaci o firmì
Kamenosochaøství, která prezentuje
obec Tupesy v naem regionu, ale i
mimo nìj, dále pak i mimo území ÈR.
Závìrem mi dovolte, abych Vám
vem popøál do nového roku 2004
hodnì zdraví, tìstí a osobních i
rodinných úspìchù.

Tupesy

Vìroslava Vaculová

malovaná keramika - 7
6 KEVA

687 07 TUPESY 295 - tel. 572 597 125
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Nastal rok 2004. Pøi jeho pøíchodu je nutné podívat se
krátce zpìt a zhodnotit, co ve nás potkalo v celém uplynulém
období.
Keramická dílna Vìroslavy Vaculové vznikla v roce 1992,
take pøed 12 lety. Pøi své výrobì navázala na tradice
zakladatele První tupeské keramiky Jaroslava Úøedníèka,
který je dìdeèkem Vìroslavy Vaculové, roz. Úøedníèkové.
6 KEVA
Za tuto dobu se keramika s ochrannou známkou 7
zapsala do podvìdomí zákazníkù nìkterých evropských i
zámoøských státù.
Výrobky této dílny reprezentují nai obec a také nynìjí
republiku v Japonsku, Rusku, Ukrajinì, Nìmecku, Itálii,
Francii, Holandsku, Velké Británii, Slovensku, Kanadì a
Spojených státech Amerických. Nacházejí se také i

v samotném Vatikánì v paláci papee Jana Pavla II, a takté
u vysokých církevních pøedstavitelù v Budapeti
v Maïarsku. Je samozøejmé, e jen v mením mnoství,
protoe dílna je mení a zabývá se jen ruèní prací, která
v Evropì pomalu a jistì zaniká.
Výrobky naí dílny procházejí soustavnou inovací, proto
se dostávají do popøedí. Je to zejména ruèní øezba a krajkování
výrobkù. Tyto výrobky se ji vymykají pojmu bìné lidové
keramiky a zabíhají do umìlecké sféry.
Jen pro informaci, nae dílna tìmito umìleckými výrobky
vybavila Kláterní vinárnu v Uherském Hraditi, Jurkovièùv
léèebný dùm v Luhaèovicích, Jurkovièùv dùm v Novém
Mìstì nad Metují. Vechny tyto objekty jsou dekorovány
keramikou habánskou, která se lií od tupeské a moravské
keramiky svou kvìtinovou i figurální malbou. Jurkovièùv
léèebný dùm v Luhaèovicích je vybaven podle návrhù
architektù Petra Rùièky a Miloe Ziky z praského atelieru
2PAAR.
Nae dílna také vybavila na zakázku salony hradu
Èervený Újezd západnì od Prahy a to hlavnì modrou jemnì
øezanou keramikou. Hrad si v letech 1990 a 2000 postavil
podle vlastních pøedstav p. Orna. Podle jeho vlastních návrhù
a pøedstav mu byly vyrobeny rùzné keramické výrobky
v modrobílém provedení, které si pak sám instaloval (viz
èlánek v Magazínu Práva ze dne 22. 11. 2003).
Dílna v uplynulém období prola irokou pøestavbou,
aby byly vytvoøeny dobré sociální, hygienické a pøíjemné
podmínky pro pracovníky a jejich práci. Váíme si vech
naích pracovníkù, kteøí u nás pracovali døíve, i tìch, co pracují
v souèasné dobì.
Vechny nae výrobky je moné povaovat za
originální, protoe se vyrábí a malují ruènì bez pøedloh, tak,
jak malíøka uvauje a myslí. Vìøíme, e i v dalím období se
nae výrobky budou zdokonalovat a e po nich bude i nadále
poptávka.
L. V.

Odlitek z ALUCASTU, odlitek bez hranic
Spoleènost Alucast, s.r.o. byla zaloena v roce 2000
a od roku 2001 má sídlo v Tupesích.
Spoleènost ALUCAST s.r.o. se zabývá výrobou
vysoce jakostních pøesných odlitkù ze slitin hliníku.Ji
sám název/ALU  hliník,CAST/èti kast/- anglicky odlitek/
napovídá,e spoleènost se specializuje výhradnì na
odlitky z hliníku.
V dobách centrálního plánování zaujímala
Èeskoslovenská republika první místo na svìtì ve výrobì
odlitkù na 1 èlovìka.Byla to výroba hlavnì mohutných
ocelových odlitkù vyrábìných pøevánì tradièními
technologiemi lití do písku,co nesmírnì zatìovalo
ivotní prostøedí a bylo velmi energeticky nároèné.
Po roce 1990 dolo k zásadnímu sníení výroby
odlitkù v tunách na stranì jedné,na stranì druhé vak
nastala poptávka po odlitcích pøesných, odlévaných tzv.
na hotovo s minimálními následnými výrobními
náklady na obrábìní .
Tupesy
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Jednou z technologií,která dokáe vyrobit odlitky o
vysoké pøesnosti s minimálním následným obrábìním je
technologie poívaná ve spoleènosti ALUCAST,s.r.o. a to je
technologie pøesného lití metodou vytavitelného
modelu.Tato technologie dokáe uspokojit i ty nejnároènìjí
konstruktéry z hlediska sloitosti a èlenitosti odlitkù
s vysokou povrchovou,metalurgickou i rozmìrovou kvalitou.
Technologie pøesného lití je technologie známá nìkolik
tisíc let.K praktickému pouití a uplatnìní vak dolo a po II.
Svìtové válce, hlavnì v oblasti textilních strojù.
V Èeské republice je 12 sléváren tohoto typu.Tyto
slévárny vyrábìjí odlitky pøevánì ze slitin Fe a Cu.Pouze
slévárna ALUCAST,s.r.o. se specializuje na odlitky ze slitin
hliníku.
Slévárna ALUCAST,s.r.o. je vybavena nejmodernìjím
zaøízením na výrobu voskový modelù, obalování, tavení i
tepelné zpracování.Odlitky jsou kontrolovány moderními
metodami na pièkových zaøízeních a zákazník dostává
odlitek se vemi ádanými zkoukami a atesty.
Odlitky ze spoleènosti ALUCAST, s.r.o. jsou ze 60 %
urèeny na export, hlavnì do Izraele,Nìmecka a dalích zemí
EU.
Odlitky ze spoleènosti ALUCAST, s.r.o. nacházejí
uplatnìní ve vech oborech, hlavnì vak v eleznièní
dopravì/ pro firmu Siemens/, ruèní náøadí / pro firmu
BLACK&DECKER/, letecké modely /díly spalovacích
motorù/, letecký prùmysl, textilní stroje, lékaøské pøístroje,
automobilový prùmysl, spotøební prùmysl,
elektrotechnický prùmysl, telekomunikace a dalí.
Odlitky ze spoleènosti ALUCAST, s.r.o. si i za pomìrnì
krátkou dobu od zaloení spoleènosti nali cestu k uivatelùm
v celé Evropì a to hlavnì díky vysoké kvalitì vyrábìných
odlitkù.Základem vysoké kvality odlitkù je nejen dokonalá
znalost technologie , ale také ikovnost vech pracovníku
spoleènosti na vech pozicích.
Rozhodnutí vybudovat spoleènost ALUCAST, s.r.o.
v Tupesích bylo velmi tastné , nebo rozhodující vliv na
vysokou kvalitu naich výrobkù má vdy èlovìk, jeho
schopnost tvoøit a pøijímat nové mylenky a brát na sebe
odpovìdnost za svou práci a obchodní závazky. Takové lidi
a spolupracovníky jsme v Tupesích a sousedních obcích
nali.Dnes, kdy má spoleènost 15 zamìstnancù je více ne
polovina z Tupes a sousedních obcí.
Podnikatelský zámìr do roku 2006 poèítá s nárustem
pracovníkù na 30 a ze spoleènosti ALUCAST, s.r.o
vybudovat pøední firmu ve výrobì pøesných Al odlitkù
v Evropské unii.

Jsme pøesvìdèení e se nám to podaøí také díky
pracovitým a ikovným lidem z Tupes a nejbliího okolí,
které hodláme i nadále pøednostnì zamìstnávat v naí
spoleènosti.
Ing.Jarmil Cileèek, Ing.Frantiek matelka,
Výkonné vedení spoleènosti

SMALTOVNA TUPESY s. r. o.
www.modellstudio.cz

Tupesy 445

• Vývoj a výroba dílù a stavebnic leteckých modelù.
• Vakuové tváøení plastových fólií.
• Lisování plastù.
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Výrobce smaltovaných reklamních, popisných
i dekorativních tabulí

Tupesy 345

Telefon 572 597 163

Tupesy

A JETÌ MALÉ INFORMATORIUM
Tøíkrálová sbírka 2004

10. leden 2004 byl v naí obci ve znamení Tøíkrálové
sbírky. Celá akce je zatítìna Sdruením Èeské katolické
charity a pøipomíná biblickou tìdrost betlémských Tøí
králù.
Darované peníze naich obèanù: 24.509 korun, byly
pøedány CHARITÌ a pouity na humanitární pomoc
potøebným v naí republice i v zahranièí. Letoní èástka je
o 1691 korun vyí, ne bylo vybráno v uplynulém roce.
V obci je 345 domácností - tedy prùmìrná darovaná èástka
na domácnost èiní 71,04 korun èeských. Díky obèané!
Nemùeme opomenout podìkovat vem malým
koledníkùm, kterých v sedmi skupinách bylo 21 a enám,
které koledníky doprovázely: paní Havlíèkové Marii èp.
405, Lakosilové Miladì èp. 68, Poláchové Marii èp. 385,
Poláchové Hanì èp. 385, Vávrové Jarmile èp. 236 a panu
Oldøichu Vávrovi èp. 383.

Veøejná sbírka na opravu
místní kaple

Místní kaple Navtívení Panny Marie byla budována v
letech 1851 - 1854 na místì pùvodní døevìné zvonice.
Zamyslím se nad jednou záhadou naí kaple: pùvodní zvonice
mìla zvon, který urèitì svojí velikostí neodpovídal dnení
zvonici, proto zcela urèitì nebyl zavìen a byl v letech stavby
kaple ulit nový zvon a do novì vybudované vìe zavìen.
Nevíme to s urèitostí, ale pravdìpodobnì zvonil do I. svìtové
války, protoe v té dobì byly zvony odebírány do zbrojního
prùmyslu na výrobu dìl. Po skonèení války byl ulit nový
zvon a ten urèitì zvonil do roku 1935. V tomto roce mohl býti
pokozen, napø. prasknutím, a do vìe kaple byl zavìen
Tupesy

nový zvon s nápisem: Ulil R. Manouek, 1935. A tento
zvon nám zvoní doposud. A nyní ona záhada:
V depozitáøi zvonice je uloen samostatný zvon, který
podle znaèení byl ulit v roce 1942!?
PROÈ byl ulit v roce 1942, tedy v dobì II. svìtové války,
kdy se zvony rovnì odebíraly pro váleèné úèely? PROÈ byl
ulit, kdy na vìi je stále zvon z roku 1935! Odpovìdi na tyto
otázky nemáme a pravdìpodobnì i nadále odpovìï zùstane
záhadou.
Do opravené vìe byla 13. 10. 2003 uloena mìdìná
schránka s dobovými dokumenty a fotografiemi obce.
VEØEJNÁ FINANÈNÍ SBÍRKA na opravu kaple se
uskuteènila 29. listopadu 2003 a vynesla celkovou èástku
71.817,50 Kè, to znamená, e v prùmìru darovala kadá
domácnost èástku 208 korun èeských!
Váení pøátelé, podìkování vem, kteøí pøispìli jakoukoliv
èástkou. Kadá dokladuje zájem o zachování naich místních
kulturních památek, které nai pøedkové velmi tìce budovali.
To pøesnì dokladuje nae kaple, která je celá budována z
kamene, jen podpùrné chórové sloupy jsou z tvarovaných
pálených cihel! Klobouk dolù! A jetì jedno podìkování
tìm, kteøí/které veøejnou sbírku zabezpeèovali: p. Jarmile
Dvoøákové èp. 147,p. Havlíèkové Marii, Mareèkové Marii
èp. 277, Oslzlové Marii èp. 319, p. Poláchové Marii, Vávrové
Annì èp. 250, Vávrové Jarmile a p. Oldøichu Vávrovi.

BOÍ MUKA
Nejstarím náboenským symbolem v obci TUPESY je
BOÍ MUKA vysvecena v roce 1677. Její vrchol je tesán
ve tvaru køíe bez Krista, støední èást je zdobena znakem
obce Tupesy, tj. hroznem a vinaøským noem. Je postavena
v èásti obce OD BORIC. Nad znakem obce je vytesán
latinský nápis:
Supremse majest LEST E TOLOSS TRI SE O HOC
MONUMENTUM EST ERRECTUM A.D. 1677 PROCUL
CEMETERIUM.
V pøekladu:
Svrchované velebnosti jest tento pomník postaven
opodál høbitova L. P. 1677.
O jaký høbitov se jedná není známo, ale jisto je, e
v této èásti obce v 17. století høbitov existoval.
Barokní Boí muka je provedena z hrubozrnného
køemièitého pískovce. V minulosti byla nìkolikrát
neodbornì restaurována. Poslední restaurátorské práce
se uskuteènily v roce 1974. Pøed zapoèetím
restaurátorských prací byla Boí muka pøemístìna o 1 metr
od pùvodního místa. Pøemístit Boí muka bylo nutno
z dùvodu nevyhovujícího základu, který se postupnì
nebezpeènì naklánìl a hrozilo nebezpeèí sesunu.
Pøemístìní Boí muky bylo provedeno po konzultaci
s Krajskou památkovou správou a se souhlasem Místního
národního výboru v Tupesích.
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Restaurátorské práce se zamìøily na: odstranìní vech
nevyhovujících cementových doplòkù. Byly odstranìny
mechy. Kamenný køí ukonèující tuto památku, byl osazen
ze závaí, byl demontován, restaurován a znovu osazen.
Vechny cementové doplòky byly nahrazeny komponátem
stejného zrnìní. Stejného materiálu bylo pouito i na
vechny spáry. Rozpadlý schod byl oèistìn a osazen. Byla
provedena fixá a konzervace. Restaurátorské práce
provádìl a fotograficky zdokumentoval akademický
sochaø Václav Martinák pod zátitou Výtvarné sluby
Èeského fondu výtvarných umìní Praha. Restaurátorské
práce byly ukonèeny 5. 8. 1974. V letoním roce je tomu 30
let. Za tuto dobu se povìtrnostní vlivy na historické
památce znaènì negativnì podepsaly a Boí muka velmi
naléhavì potøebují novou restaurátorskou generálku.
Obecní úøad v Tupesích navrhuje tento náboenský
symbol zaøadit mezi kulturní památky s cílem zabezpeèit
opìtnou odbornou restaurátorskou opravu v letoním
nebo pøítím roce.

Valná hromada - je nejvyím orgánem svazku
Správní rada - je výkonným orgánem se veobecnou
pùsobností
Tajemník - realizuje rozhodnutí uvedených orgánù
Dozorèí rada - kontroluje vekerou èinnost svazku obcí
V plánu investic Mikroregionu Buchlov na období let
2004-2006 se v rozpoètu pro èistièku odpadních vod +
kanalizaci pro obce Tupesy-Zlechov-Bøestek poèítá
s èástkou 50 milionù a pro rekreaèní zónu v naí obci
5 milionù korun.
Vstupní poplatek obce do mikroregionu je ve výi 100,na obyvatele a roèní èlenský pøíspìvek ve výi 3,- na
obyvatele.

XV. roèník kotu vín v roce 2004

Keramické muzeum
Pan Vratislav Levek, provozovatel výrobny keramiky
v prostorách hrnèíøského skanzenu, oznámil obecnímu úøadu
ukonèení pronájmu výrobních a obchodních prostor a výrobu
keramiky. Záleitost jen zdánlivì nepodstatná, protoe
pronájem, který èinil 35.000,- mìsíènì, byl významným
zdrojem obecních pøíjmù roènì. V prùbìhu celého roku se
vedla jednání kolem dalího pronájmu, o který projevil zájem
keramik p. Neduchal. K uzavøení nové smlouvy nedolo
z dùvodù, které vzely z nìkolika jednání:
 zájemce nepøedloil podnikatelský zámìr;
 nepøesvìdèil o perspektivì provozovny a o finanèním
zabezpeèení provozu.
V souèasnosti má výrobní prostory skanzenu v pronájmu
firma NITRON, která zkuebnì testuje výrobu pálených
cihelných pásù, které by naly uplatnìní v pøipravované
rekonstrukci baových domkù ve Zlínì.

Mikroregion Buchlov

svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu
se sídlem v Buchlovicích
V mìsíci záøí 26. 9. 2003 odsouhlasilo zastupitelstvo
obce Tupesy ádost o pøijetí do svazku Mikroregionu
Buchlov. Obec Tupesy byla za øádného èlena Mikroregionu pøijata na 7. valné hromadì dne 30. øíjna 2003.
Mikroregion tvoøí obce: Buchlovice, Bøestek, Modrá,
Osvìtimany, Sala, Velehrad, Støíbrnice, St. Hutì, Stupava,
Hostìjov, Medlovice, Tupesy, Zlechov. Hlavním cílem
Mikroregionu je podporovat hospodáøský, sociální a kulturní rozvoj mikroregionu ve vztahu k rozvoji cestovního
ruchu. Získávání investic, prezentace ve sdìlovacích
prostøedcích, organizování sportovních a kulturních akcí.
Øídící orgány svazku obcí jsou:
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KOT
VÍNA

Koty vín se v regionu ji staly tradicí a patøí mezi
nejnavtìvovanìjí. Historický vývoj byl ji nesèetnìkrát
popsán nejen ve Zpravodaji, ale i v okresním a krajském
tisku. O vínì a tupeských vinaøích je pøipraven èlánek do
Malovaného kraje. Pøesto uvedu základní faktografii: letoní
Kot vín je v poøadí XV. kotem a po jedenácté se uskuteèòuje
v tìlocviènì Z. Vinaøi navázali spolupráci s Radou koly
v roce 1994. Pøedcházející roèníky se uskuteènily v bývalém
kinosále obecního úøadu, jeden roèník v Tupeské hospodì.
Vekeré úsilí organizátorù smìøovalo k tomu, aby byla oivena
dlouholetá tradice kotù, která byla pøeruena v sedmdesátých letech. Porovnávat, pøedávat zkuenosti, nabídnout
dobrá vína, protoe: dobré víno tvoøí dobrou krev, dobrá
krev je pøedpokladem dobré nálady, dobrá nálada pøináí
dobré mylenky, dobré mylenky podporují dobré skutky a
dobré skutky dìlají èlovìka èlovìkem. To bylo motto vech
výstav a kotù a skuteènì pøevedeno do praktické podoby,
protoe bylo rozhodnuto, e èást zisku bude pravidelnì
pøedáván základní kole na modernizaci a nákup uèebních
pomùcek. Loòského XIV. roèníku se zùèastnilo 378 platících
osob a èistý zisk pro kolu byl vyèíslen èástkou: 25.557,-.
Tupesy

Výsledky kotù vín v Tupesích jsou ohromující: v letech
1990-2003 tedy XIV. roèníkù, navtívilo celkem 3.803
úèastníkù a jen základní kole za uvádìné období bylo na
uèební pomùcky a modernizaci vyuèování pøedáno 224.305,korun èeských!
Letoní XV. jubilejní Kot vín v TUPESÍCH se uskuteèní
v sobotu 3. dubna 2004 od 14.00 hodin opìt v tìlocviènì
základní koly. Vedle bufetu, bohaté tomboly a nìkolika
stovek dobrých vín, budou k poslechu i tanci hrát mladí
BURÈÁCI - Vae oblíbená cimbálová muzika.

Ve Stránici verbujù,
na dva bubny bubnujù,
na vojnu berù .... 
Ano, to bývávalo slávy a legrace, øeknìme, e sluné
legrace. I kdy tenkrát platilo, e ... vojna, není kojná...
pøesto nebylo mládence, který by se vojenské slubì
vyhýbal, ba právì naopak! K odvodùm se jezdilo na
vozech. Nebyly vyjímkou i dva zdobené vozy. Bývaly
silné roèníky. K odvodùm 2003 z naí obce nastupovali slovy: tøi odvedenci!! Jetì letoní branci a jedna tradice
konèí, protoe povinná základní vojenská sluba je zruena.
Souèasní branci mají nìkolik moností a jednou z nich je
civilní sluba. Obecní úøad vyuil monosti, kterou nabízí
Vojenské správy a sice: monost brancù odpracovat
vojenskou slubu v takzvané civilní slubì, tedy veøejnì
prospené èinnosti v nejrùznìjích oborech, po dobu 18
mìsícù. V naí obci ji pracovalo nìkolik pøespolních
civilkáøù. Nic moc a také nevydreli.
V souèasné dobì této monosti vyuívají dva branci:
Vávra Ondøej /1982/ èp. 397 a Bártek Tomá /1984/, èp.
376. Jako zamìstnanci OÚ vykonávají vechny bìné
èinnosti, které jsou v obci potøebné. Peèují o veøejná
prostranství, zelené plochy, plochy pøi povodí, provádí
stavební a údrbáøské práce. Mají pravidelnou, kadodenní
pracovní dobu a pracují tak, e jejich èinnost a výsledky
této èinnosti jsou skuteènì viditelné a proto si oba
zasluhují veøejnou pochvalu.

Tupesy II. (1993 - 2003)
Ukládat do pamìti pøítomnost, znamená nezapomínat na
to, co minulo. Nezapomínat na nae pøedky, jejich zvyky,
nezapomínat na ve, co vytvoøili - je to nejen rys národní
hrdosti, ale i naí místní a osobní hrdosti. Rádi a rychle
zapomínáme. Tato skuteènost je nám vem dobøe známa.
V 90. letech jsem zaznamenal historii naí obce a shrnul
v publikaci Dìjiny obce Tupesy, která byla vydána v roce
1993. Uplynulo deset let, období relativnì krátké, ale bohaté
na události. To za prvé. Za druhé: publikace neobsáhla
vechno, co obsáhnout mìla. Objevily se dalí zajímavé
historické události a zajímavosti. Tyto skuteènosti mì vybízejí
Tupesy

k tomu, abych doplòky a desetileté období vývoje naí obce
zpracoval v Dìjinách obce TUPESY II. /1993-2003/. Publikace
by mohla spatøit svìtlo svìta poèátkem roku 2005. Z tìchto
dùvodù se obracím na vechny obèany o pomoc a doplnìní
toho, co v pøedcházející publikaci schází, co se opomnìlo
nebo co nám vùbec nebylo známo. Kadá malièkost, kadá
historka bude vítána. Opìtnì se obracím i s prosbou o získání
starých fotografií, které zachycují lidové i sváteèní kroje,
budovy, èásti obce, ve, co souvisí s naí obcí. U Vás leí
v uplíku a døíve nebo pozdìji je nìkdo vyhodí, protoe
generaènì budou nic neøíkající.
Soubìnì je pøipravován SLOVNÍK naich pøedkù. Jistì
se najdou obèané, kteøí by mohli pomoci i v této oblasti.

Publikace DÌJINY OBCE TUPESY /1220-1992/
je v omezeném mnoství k dispozici
u p. Jindøicha uhýèka, správce místní lidové
knihovny. Publikace se prodává zájemcùm
za 40 korun.
Pùjèovní doba v knihovnì: pondìlí 16.30-17.30 hod.
nebo osobní kontakt.

VÝZNAMNÁ VÝROÈÍ 2004:
150. výroèí vysvìcení místní kaple zasvìcené Navtívení
Panny Marie /2. 7. 1854/
130. výroèí od poloení základního kamene nové kole
v Tupesích /2. 7. 1874/
120. výroèí rozsahem velkého poáru v obci, který zasáhl
èást Kopeèek: vyhoøelo 20 domù a uhoøelo
5 obèanù
60. výroèí bombardování obce za II. svìtové války.
Pokozeno bylo 21 domù. /19. 12. 1944/
30. výroèí dostavby a otevøení nových aten v areálu
høitì TJ Sokol TUPESY
30. výroèí pùsobení Sboru pro obèanské záleitosti.

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE
24. ledna 2004 Spoleèenský ples Myslivecké spoleènosti
v tìlocviènì Z. Zaèátek ve 20 hodin
28. bøezna 2004 degustace vín /hodnocení vín/
3. dubna 2004 XV. roèník KOTU VÍN od 14.00 hodin
v tìlocviènì základní koly
Cimbálová muzika BURÈÁCI
ertovné OU - BABOCHLAP
II. roèník - kolní høitì
16. øíjna
Krojované Císaøské hody
17. øíjna
13 hodin na návsi
Vybral Frantiek Mikula,
kronikáø obce
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Z obecní matriky 2003
Pøivítali jsme
mezi námi
24. 01. 2003
31. 01. 2003
08. 02. 2003
10. 02. 2003
25. 03. 2003
30. 05. 2003
26. 08. 2003
04. 09. 2003
09. 09. 2003
26. 09. 2003
15. 10. 2003
28. 11. 2003

Uzavøeli sòatek
19. 04. 2003

Aneta imonová
Ondøej Bánovský
Anouk Damman
Petr a Kateøina Èagánkovi
Terezie Mervaldová
Jan a Elika Martinákovi
Viktorie Kunertová
Matìj Tureèek
Vanessa Belantová
Magdalena Macková
Matìj Èevela
David Tomeek

26. 04. 2003
10. 05. 2003
07. 06. 2003
12. 07. 2003
23. 08. 2003
06. 09. 2003
04. 10. 2003
11. 10. 2003
11. 10. 2003
22. 11. 2003

Rozlouèili
jsme se
09. 01. 2003
30. 01. 2003
17. 03. 2003
06. 04. 2003
07. 04. 2003
12. 04. 2003
18. 04. 2003
27. 04. 2003
04. 06. 2003
02. 09. 2003
11. 10. 2003
30. 10. 2003
14. 12. 2003

Zdenìk Tomeek
Ivana Smìtáková
David Novák
Silvie tìrbová
Tomá Kuèera
Lenka imonová
Jiøí Gajdoík
Andrea Vavøiníková
Pavel Pernièka
Petra Bartoíková
Zbynìk Dosoudil
Pavla Bukvicová
Antonín uhýèek
Ivana Bartoíková
Marek Buksa
Soòa Kedroòová
Pavel Husek
Martina kráková
Pavel Hyrák
Petra Brlovská
Zdenìk Vávra
Romana Jurèová

Zlatá svatba
Václav Tománek
46 let
Rùena Lakosilová, DD Buchlovice
61 let
Václav Tománek
52 let
Anna Vávrová
86 let
Marie Joková
73 let
Boena Hanáková
75 let
Miroslav Pelikán
47 let
Karel Nosterský
87 let
Jaroslav Vavøiník
75 let
Veronika Bábíková
79 let
Frantiek Mikula - nejstarí obèan obce 96 let
Stanislav Vávra
83 let
Otilie Koèendová
81 let

24. 10. 1953 - 24. 10. 2003
18. 04. 1953 - 18. 04. 2003

Stanislav a Marie Tománkovi
Jindøich a Emílie uhýèkovi

Nejstarí obèané v roce 2004
Bohumil Panáèek
1917 87 let
Marie Lesová
1902 102 let - ije v DD Buchlovice
Frantika Maøáková 1910 94 let
Filoména Smìlíková 1912 92 let
Frantika Mikulová 1913 91 let
tìpánka Lakosilová 1913 91 let
Marie Frýzová
1914 90 let
Simona Úøedníèková, pracovnice OÚ

30. výroèí vzniku SPOZ (1974)
SPOZ - Sbor pro obèanské záleitosti obecního úøadu v Tupesích oslaví 27. února 2004 - 30. výroèí své
aktivní èinnosti. Ze souèasných sedmi èlenek sboru je pìt èlenek, které pracují nepøetritì od svého
zaloení. Jejich dobrovolná a nadená èinnost obohacuje kulturní dìdictví nai obce. Pøipravovaly
kulturnì literární pásma u pøíleitosti vítání nových obèanù, u pøíleitosti významných výroèí svateb,
u pøíleitosti pøedávání obèanských prùkazù vycházejícím ákùm základní koly, organizovaly desítky
besed s dùchodci, navtìvují nemocné i jubilanty a kadoroènì nae obèany v domovech dùchodcù.
Rozdávají radost a proto jim patøí ná dík. V souèasném Sboru pro obèanské záleitosti jsou tyto nae
spoluobèanky: p. Hejdová Antonie, Dohnalová Rùena, Kuèíková Milada, Lapèíková Zdenka, Mikulová
Aneka, Popelková Libue, imonová Jana.
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