ZPRAVODAJ

Číslo 9

leden 2005

Obecního úřadu v TUPESÍCH

MOTTO: Malebná vesnička Tupesy proslulá nejen úrodnými poli, rodícími vinohrady, perlivým
vínem, ale především malovanou Slováckou keramikou ........................... / Z. Skalička

Domek v části obce Výpusta z roku 1915

/ přestavěl p. J. Uhlíř / ilustrace: Jiří Dudešek

Jan Kropáč
Tupesy

Vesničko moje pod horami
v závoji jabloní a hrušní,
když unavený večer se zasní,
pole, hájku, hovořím s vámi.
V potoku šohaji koně brodí
a pak bystře nasedají na ně,
zase jsem u splavu, bahnem chodím
ve vzpomínkách či jen tak maně.
Šohaji si ještě trochu odpočinou,
o dožínkách je uvítá slavobrána,
dny po dni klidně plynou,
než vzbudí je hlas trubky zrána.
Domky jako z cukru , obílené,
U kaple děvčice věnčí kříž,
nad dědinou se obloha modrá klene
A k pobožnosti zvoní již.

Pokorně hospodář čelo kloní,
kadidlo díků stoupá výš a výš,
dědina chlebem, louky voní
kdo nepoznals, nepochopíš,
proč dědinou projeli šohaji,
s pýchou a nadějí,
frajárky jim šátečky mávají
a u muziky srdce rozdají.
Vesničko moje, moje rodná
v závoji hrušní a třešní,
kolikrát pozvedla mě ze dna,
kolikrát jsem se nad tebou zasnil!
Jabloně, hrušně, třešně v závoji,
co všechno mi to šeptají!
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Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností a plněním úkolů obecního úřadu v roce 2004.
Uplynulý rok byl velmi náročný na investiční akce,
tak na rozpočet obce. Investiční akce byly zaměřené
především na zvelebení obce a také na opravy budov
které jsou majetkem obce.
Je třeba jmenovat akce, které byly v minulém roce
zainvestovány.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu se týkala
výměny oken, dveří, nová střešní krytina a fasáda si
vyžádala 2.200.000.- Kč.
Výměna oken, dveří v základní škole a celková
rekonstrukce, včetně vodotěsné izolace ve školní
kuchyni, stála obecní rozpočet 1.300.000.- Kč.
Dokončení omítek a odvětrání místní kaple včetně
vymalování dalších asi 200.000.- Kč. Oprava kříže
před kaplí a oprava pomníku obětem I. světové války
u ZŠ přišla na 35.000.- Kč.
Chodník ke Břestku od místního potoka až po
bývalou firmu Lutex, včetně víceprací, si vyžádal
náklady zhruba za 1.700.000.- Kč.
Na úpravu veřejného prostranství v části obce
Souhrady na dětské hřiště bylo zatím proinvestováno 300.000.- Kč. Práce by měly pokračovat v jarních
měsících.
Dále ve dvorní části místního skanzenu se provádějí různé stavební úpravy, na které jsme získali
z evropských fondů 1.160.000.- Kč, což je 80%.
Zbylých 20% ve výši 290.000.- Kč hradí obec z
vlastního rozpočtu.

Na základě podnětného návrhu z řad občanů byla
zpracována projektová dokumentace na vybudování
autobusové zastávky u řadovek ke Břestku. Bohužel
po předložení rozpočtových nákladů na výstavbu zastávky včetně chodníku, které by dosáhly výše asi 2,5
mil. Kč, byla tato akce z důvodů finanční náročnosti
zatím odložena.
Celkem tedy bylo v roce 2004 proinvestováno
přes 7.000.000.- Kč.
V roce 2005 mimo běžné opravy nedojde k realizaci větších investičních akcí. Mělo by to být pouze
rozšíření některých místních komunikací /Za humny
a v části Kopeček/ a v současné době je rozpracován
projekt na úpravu Orlovny a školního dětského hřiště
tak, aby tyto prostory sloužily i veřejnosti.
V letošním roce nepočítáme s tak velkým budovatelskýn úsilím, protože obec tíží mnohem větší problém, který se bude týkat výstavby čistírny odpadních
vod. Obec má udělenu vyjímku na vypouštění odpadních vod do Zlechovského potoka do roku 2009, tudíž
do tohoto roku by měla být zahájena výstavba ČOV
společně se sousedními obcemi Břestkem a Zlechovem. Tato akce si vyžádá značné finanční prostředky,
které půjdou do desítek milionů korun. Aby nebylo
nutné si brát velký úvěr, je třeba abychom byli na tuto
akci připraveni a šetřili finanční prostředky.
Závěrem Vám všem přeji do roku 2005 hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a optimismu do dalších
dní.
Churý Cyril, starosta

HOSPODAŘENÍ OBCE TUPESY V ROCE 2004
I. Rozpočtové příjmy
1. daňové příjmy
7.898.707.- Kč
- v roce 2004 se skládaly z daně z příjmů
fyzických osob, právnických osob, z daně z
přidané hodnoty, daně z nemovitostí
2. správní poplatky
432.614.- 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 ze státního rozpočtu
6.053.000.- Kč
- dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ od
státu
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4. investiční dotace
1.160.000.- Kč
- přijatá invest. dotace od Ministerstva zemědělství na rekonstrukci keramického skanzenu
5. ostatní dotace
713.524.- Kč
- dotace na státní správu, přísp. na ZŠ od sousedních obcí
6. příjmy z poskytování služeb 353.084,42 Kč
- z pronájmů, z úroků, finanční dary, vybrané
popl. za MŠ a ŠD
7. příjmy z prodeje majetku
- prodej pozemků a inventáře

596.280.- Kč

CELKOVÉ příjmy obce v roce 2004
17.207.209,42 Kč
Tupesy

II. Rozpočtové výdaje
1. místní komunikace a chodníky
2.138.941,95 Kč
- opravy a údržba, investice - chodník ke
Břestku

15. sběr a likvidace komunálního odpadu
402.618.- Kč
16. požární ochrana

55.492,50 Kč

2. dopravní obslužnost silniční dopravy
55.950.- Kč
- příspěvek ČSAD

17. zastupitelstvo obce

3. základní škola
8.336.157.- Kč
- investice - výměna oken, rekonstr. školní
kuchyně 1.183.157.- příspěvek zřizovatele - obce na krytí neinv.
výdajů 1.100.000.- dotace na mzdy ze st. rozpočtu
6.053.000.-

19. volby do Evropského parlamentu
19.075,80 Kč

4. provoz knihovny

55.308,91 Kč

5. činnost a dokumentace obecní kroniky
6.260.- Kč
6. rekonstrukce skanzenu

1.472.750.- Kč

7. vnitřní opravy kaple a opravy křížů
256.140,50 Kč

18. volby do zastupitelstev krajů 19.989.- Kč

20. činnost místní správy
3.376.095,50 Kč
- pojistné, bank. popl., neinvest. dotace a
příspěvky, nákup materiálu, voda, plyn, el.
energie, poštovní a telekomunikační služby,
poradenské a právní služby, opravy, údržba,
mzdy,
nákup DKP
1.171.648,50 Kč
- rekonstrukce budovy OÚ 2.204.447.- Kč
21. daně a poplatky
22. vratky fin. transferů

84.055,50 Kč

10. tělovýchovná činnost

90.000.- Kč

11. činnost pro děti a mládež 276.817,50 Kč
- vybudování dětského hřiště v Souhradech,
náklady na provoz klubovny
12. nebytové hospodářství
13. veřejné osvětlení

97.276,70 Kč
142.759.- Kč

14. komunální služby a územní rozvoj
222.413.- Kč
- výkupy pozemků

1.278.440.- Kč
59.290,30 Kč

CELKOVÉ výdaje obce v roce 2004
19.193.708,19 Kč

8. sdělovací prostředky
28.182,80 Kč
- opravy místního rozhlasu, tisk zpravodaje
9. činnost SPOZ

719.694,23 Kč

Finanční hospodaření obce za rok 2004 skončilo
schodkem ve výši 1.986.498,77 Kč, který byl dokryt přebytkem hospodaření za rok 2003.
Stav finančních prostředků obce k 31.12.2004 byl
následující :
- běžný účet KB Uh. Hradiště 2.725.048,31 Kč
- podílový list u KB Uh. Hradiště
2.366.560,94 Kč
- akcie ČSOB

752.180.- Kč
-------------------------celkový stav finančních prostředků obce k
31.12.2004
5.843.789,25 Kč

Zpracovala : Šimonová Jana, účetní OÚ
Tupesy
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VÝZNAMNÉ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
Z úvodního článku starosty obce je dokladováno značné budovatelské úsilí obecního úřadu v roce 2004. Nelze
opomenout, že vedle rozvoje obce, žili naši občané po celý
rok plnohodnotným kulturním a společenským životem.
Mezi nejvýznamnější kulturní události roku již tradičně
patří společenský ples Mysliveckého sdružení. Loňského
se zúčastnilo 220 platících občanů. I tento rok byl stejně
úspěšný a bezchybný.
Druhou významnou akcí, která přesáhla hranice našeho
regionu, je Košt vína. V loňském roce se uskutečnil již XV.
ročník a s velkým zájmem degustovalo ze 405 vzorků 301
návštěvníků. Spolupráce vinařů a základní školy je oboustranně prospěšná. V režii základní školy : bufet, šatna,
tombola a vstupné vynesly čistý příjem 24.008.- Kč, které
ředitelství a rada školy investují do modernizace učeben a
zejména pomůcek.
Únor je měsícem „fašanku“ a je spojen s lidovými
zvyky, které v naší obci nezanikají, ba naopak navazují
na dlouholetou tradici. V polovině měsíce února vzbudila
velký zájem společenská akce spojená s domácí zabíjačkou
a vepřové hody v prostorách hospody U barmana: pečené
maso, jitrnice, jelita, ovarová směs, škvarky za lidové ceny!
Výborná gurmánská akce, na které se vystřídalo přes 80
občanů. Tradiční „fašanková“ obchůzka se uskutečnila v
režii tupeské mládeže 21. února opět formou masopustních
masek,bohužel jen s jednou vadou: jen v části obce V konci
masopustním koledníkům neotevřelo 7 domů ze 12! Vše napravila večerní beseda u cimbálu s následným „Pochováním
Marečkovy basy“. Bylo veselo a hodně dlouho.
Moc hezkým počinem obecního úřadu bylo obnovení
besed a setkání důchodců,které se v měsíci dubnu uskutečnilo ve dvou termínech, a to z toho důvodu, že nemáme v
obci místnost, kde by se vešli všichni oslovení důchodci.
Obě akce byly velkým přínosem a setkaly se s kladným
ohlasem všech, kteří se zúčastnili. Příští besedy s důchodci se
organizačně propracují tak , aby nedocházelo k případnému
„roztržení“ manželských párů.
Stavění máje - to byla velmi důstojná akce místních
hasičů, která se uskutečnila 30. dubna, v den 59. výročí
osvobození naší obce. Musíme hodnotit i jeho bezchybné
kácení, dne 29.5. zásluhou členů spolku Hasičů, ale i profesní zkušenosti řídícího stavby p. Petra Maděry, jakož i
samotného aktéra kácení p. Svatopluka Churého. K tomu
všemu vyhlídkové jízdy kočárem, hasičským autem, prohlídka požární zbrojnice, špekáčky a obrovský zájem našich
občanů .....
Do těchto kulturních a společenských akcí se v minulosti řadil i svátek Navštívení Panny Marie /31.5./, který je
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zasvěcen místní kapli, a to z toho důvodu, že se v minulosti
před nebo po tomto svátku /jak přicházela neděle/ konávaly
tupeské poutě. TUPESKÁ POUŤ byla vždy spojována s
tímto církevním svátkem. Počátky poutí jsou někde ve
dvacátých letech minulého století /1922-1925/. Jisté je, že
poutě měly své velké kouzlo: líčily se domy, drhly podlahy,
peklo cukroví a koláče, zvali se hosté a příbuzní. Zbožnost
u dětí byla až na druhém místě a již dávno před poutí se šetřily peníze na kolotoč, houpačky a další mnohá lákadla.Až
přecházel zrak ze všech věcí v krámcích : panenky, dřevěné
hračky, cukroví, voňavé píšťalky, perníková srdce, svaté
obrázky. Největším lákadlem byl kolotoč a střelnice, vše po
několik let fy Kadlčík. U obou lákadel bývalo plno a rodiče,
jindy šetrní, v tuto chvíli nijak neškudlili. K tomu všemu
odpoledne po požehnání vyhrávala tupeská dechovka. Bývala to malá pouť,ale vždy zanechala plno dojmů. Škoda,že
kouzlo těchto tupeských poutí zmizelo - podle pamětníků a
vzpomínek někdy v letech 1967 - 1968.
Srpen - září první dívčí fotbal v přátelsko - nepřátelských utkáních žen TUPESY - BŘESTEK nebo-li ŠLEJŠKY
- PINKLENY. Recese? Ne ! Významná sportovní akce s
občerstvením, tombolou, doprovodným programem během
zápasu a posezením po zápase - doslova a do písmene :
ŽENY V AKCI ! Ještě v tomto zimním měsíci nám ozvěna
připomíná že, : „Dneska hrají tupešanky, balón letí jen do
branky“. Díky za dobrý nápad i hezké sportovní zážitky.
V měsíci září se obec prezentovala na okresních slavnostech vína v Uherském Hradišti nejen kvalitou odrůdových
vín, ale i krásou místních slavnostních krojů /Pavel Churý,
Simona Psotná, Artur a Alexander Hubíkovi, Lucka Kočendová, Anička Heliová, Marek Bánovský a Aleš Čevela /
a světoznámou malovanou keramikou.
Tečkou za loňskou společenskou kulturní aktivitou
bylo v pořadí již druhé vinobraní pod taktovkou místních
vinařů.
Loňský rok byl významným i pro Sbor pro občanské
záležitosti /SPOZ/, protože bylo vzpomenuto 30. výročí činnosti této kulturní organizace při obecním úřadu a oceněna
jejich práce při vítání nových občánků, zlatých svatbách,
předávání občanských průkazů, návštěvách jubilantů i
návštěvách občanů v domově důchodců. Starosta obce poděkoval všem členkám za jejich velmi prospěšnou činnost,
zvláště pak p. Miladě Kučíkové a p. Anežce Mikulové,
které po třiceti letech svoje členství ve Sboru pro občanské
záležitosti ukončily.
A poděkování patří všem, kteří přispívají jakýmkoliv
dílem v oblasti kultury i rozvoje naší obce.
-Mi-

Tupesy

STŘÍPKY ROKU 2004
1. Naše obec se rozkládá v nadmořské výšce 216 m n.m.
Katastr obce má rozlohu 586 ha.
2. Komise při Obecním úřadu v Tupesích:
Školská a kulturní: Mikula František
Stavební: ing. Libor Vrána
Finanční: ing. Ladislav Rybář
Komise veřejného pořádku: ing. Zdeněk Žaluda
Zemědělská: Vladimír Novák
Kontrolní: Mgr. Antonín Ťuhýček
3. K poslednímu sčítání obyvatelstva má naše obec celkem
1103 obyvatel. Míra nezaměstnanosti je poměrně velmi
malá a navíc místní soukromé podniky, kterých je v obci
13 nabízejí pracovní příležitosti. Po stránce demografické není na tom naše obec relativně špatně i když ročně
umírá více lidí než se rodí, ale na druhé straně se zvyšuje
zájem o bydlení a o možnost výstavby rodinných domů.
Obyvatelé jednotlivých místních částí se mohou se svými
problémy nebo návrhy obracet přímo na starostu obce nebo
na „svého zastupitele“. Místní část Souhrady na p. Jaroslava
Vávru a Vladimíra Nováka. Kopeček a K Velehradu na p.
Cyrila Churého. Výpusta a Za chaloupkama na p. Vladimíra
Rybáře, Ke Zlechovu na p. Zdeňka Žaludu, V konci na p.
Františka Mikulu. Obyvatelé místní části Kout na p. Libora
Vránu. Na kopci na p. Antonína Ťuhýčka, Od Boršic a Ke
Břestku na p. Oldřicha Vávru. V roce 2004 se k trvalému
pobytu v naší obci přihlásilo 14 občanů, z trvalého pobytu se
odhlásilo 22 občanů a v rámci obce se přehlásilo 15 občanů.
K datu 31. 12. 2004 měla naše obec 1103 obyvatel
4. Zastupitelstvo OÚ schválilo žádost o vypracování návrhu
na ZNAK a PRAPOR obce Tupesy s podmínkou, aby byl
respektován znak pečetidla obce a byly respektovány: vinohradnictví, výroba hrnčiny a keramiky.
5. V sobotu 8. ledna procházeli naší obcí Tříkráloví koledníci,
pod záštitou starosty, místostarosty a dobrovolnic z řad
našich občanek. Tisíciletá tradice spojená s křesťanským
Betlémem, vyvolává vlnu solidarity na pomoc všem postiženým a potřebným.Finanční prostředky vybrané v naší
obci a ostatních obcích uherskohradišťska jsou spravovány
Oblastní charitou v Uh. Hradišti a jsou zaštítěny olomouckým biskupstvím. Letošní výsledek Tříkrálové sbírky v naší
obci činí: 29 176,50 Kč. V letošním roce byli naši občané
o 4 667,50 štědřejší. Tříkrálovou sbírku zabezpečovalo 18
dětí a 6 žen dobrovolnic. Díky.
6. Kovová vstupní brána do místní kaple byla demontována
a je uložena v depozitáři velehradské fary. Vstupní brána,
kvalitní kovářské dílo, vyvolala rozporuplné názorové emoce mezi občany, proto její demontáž.
7. Každé úterý v budově ZŠ (ve školní družině) se schází
školička pro nejmenší děti, kde děti zpívají, cvičí, malují,
učí se novým hrám. Petra a Lucka Kočendovy zvou všechny,
kdo ještě školičku nenavštívili.
8. „Rodí se krásná myšlenka“ - založit v Tupesích pěvecký
mužský sbor, který by mohl navazovat a pokračovat v tradici folklórních souborů naší obce. V poválečném období
mládežnický folklórní soubor vedla paní učitelka Julie Hospodková a dvacetileté působení dětského souboru písní a tanců, včetně cimbálové muziky Abraháma a Marečka, si ještě

všichni dobře pamatujeme. Myšlenku mužského pěveckého
souboru se snaží uvést v život p. Josef Šefránek. Držíme palce, protože většína tupeských chlapů dovede docela slušně
zazpívat a nepotřebuje k tomu ani moc vína.
9. V loňském roce tomu bylo 50 let (1954), kdy v měsíci únoru
i naše obec postihla silná epidemie chřipky, která vlastně
zasáhla celý okres. Na celé tři týdny byla uzavřena škola i
některé provozy. Epidemie zasáhla 75% našich občanů.
10. 20. dubna 2004 se dožil 80-ti let dlouholetý a významný
fotbalový funkcionář TJ Sokol Tupesy p. Antonín Hejda.
11. 6. října 2004 zemřel p. Vlastimil Loučka (1929), poslední
pekař v obci z pekařské rodiny Loučků.
12. V církevních kalendářích se objevuje až 450 jmen v průběhu
celého roku. Z toho kalendářního počtu je v Tupesích 175
jmen, což je 36,3%.
13. Tupeská smaltovna patřící do holdingu SYNOT je v
současné době největší smaltovnou na českém trhu a v minulém roce dosáhla meziročního navýšení tržeb téměř 21 %
na dvacet miliónů korun. Hlavními odběrateli výrobků jsou
především naše i zahraniční pivovary. Záměrem budoucnosti
je snaha proniknout více do zahraničí. Pozornost je směrována na Belgii, Nizozemsko a Francii. Nabídku svých výrobků
se firma snaží směřovat i do Irska a Anglie. (z tisku).
14. Jednota SD Uh. Ostroh v uplynulém roce zmodernizovala
naši prodejnu. Prodejna byla značně rozšířena o prostory
skladu. Interiér prodejny byl vymalován, prodejní prostory
upraveny tak, aby sortimentní druhy na sebe navazovaly.
Prodejna byla vylepšena novou fasádou a byl upraven prostor před prodejnou. Je skutečností, že investice přispěly ke
zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky zboží. Jednota začala
prodávat výrobky pod privátní značkou COOP.
15. V Keramické dílně Zuzany Hartlové, která se specializuje
na tradiční malovanou tupeskou keramiku, bylo pro 30.
ročník Předsilvestrovského výstupu na Brdo vyrobeno 500
ks miniaturních suvenýrů v podobě malovaného talířku.
Právě Zuzka Hartlová a další děvčata vyráběla vrcholové
keramické suvenýrky pro prvních 15 ročníků a to ještě v
bývalé Lidové tvorbě, která v té době byla prioritním podnikem na výrobu fajánsí.
16. Chcete pomoci trpící Asii, postižené nebývalou přírodní
katastrofou, můžete:
- Česká katolická charita má číslo účtu:
369-369369369/0800
Variabilní symboly pro:
1071 - Indie, 1151 - Indonésie, 1711 - Srí Lanka.
- Anadace ADRA má číslo účtu:
85558555/0300
Variabilní symbol: 777
- Člověk v tísni má číslo účtu:
991991991/0300
Konstantní symbol: 0558
17. Na návrh p. Kachtíka se členové Sboru dobrovolných
hasičů zúčastnili jako pořadatelé II. ročníku motocyklových závodů ve Starém Městě a to úspěšně.V minulosti na
staroměstském okruhu jezdili jezdci zvučných jmen Franta
Šťastný, Gustav Havel, Mirek Čada, Bohumil Kovář a Václav Parus, se kterým si naši hasiči povyprávěli, zavzpomínali
a společně se vyfotografovali. Letošní III. ročník motocyklových závodů ve Starém Městě se uskuteční ve dnech
7.-8. května 2005.

VANDALOVÉ
Vandalové byli známi jako příslušníci germánského kmene, který od 2. století našeho věku osidloval Střední Evropu,
který při svých výbojích vynikal velkou krutostí a za sebou
zanechával jen spálenou zemi. Říše Vandalů byla v roce 534
zcela zničena byzantským císařem. Bohužel, VANDALISMUS
přežívá nadále až do současnosti.
Obecní úřad vynakládá nemalé finanční prostředky na
údržbu a opravu veřejných zařízení sloužících občanům a
neznámý vandal či vandalové opakovaně, vždy v noci, s pravidelnou krutostí ničí zařízení autobusové zastávky uprostřed
Tupesy

návsi, ve které rozbíjí skla a plochou boty ničí malbu této zastávky. Nemluvím o rozbitých sklenicích a pomočených zdech.
Poškozují oplocení školy.
Nacházíme rozbité sklenice nejen kolem prodejny Jednoty, ale po chodnících, vyvrácené dopravní značky, pošlapané
a zničené zahrádky.
V tomto případě nejde o recesi, ale o nebezpečný trestný
čin.
Nebuďme, vážení občané, k těmto zlým činům lhostejní!
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POMOC OBCE POSTIŽENÝM OBLASTEM
Poměrně hodně často symbolicky děkujeme našim prapředkům, zakladatelům obce, za jejich výběr místa v podhůří
Chřibů. Poměrně ideální členění terénu, do kterého je naše obec
zasazena, nás chrání před mnohými ničivými povětrnostními
vlivy: mimořádně silnými vichřicemi nebo povodněmi, které
můžeme oprávněně zařazovat mezi „stoleté“: - největší postihla
obec v roce 1825, následně 1981, poslední v roce 1990. Větší
vichřice : 18.9.1987 bez vážnějších následků. Vichrem byla
poničena „Lípa svobody“ /zasazena v roce 1919/, která stávala
před kaplí a po vichřici musela být skácena. Není tomu všude
tak, jako u nás, a téměř každým rokem jsme svědky ničivých
povodní nebo vichřic. Ničivá povodeň v srpnu 2002 vážně
zdevastovala obec KÁJOV, ve které v celkovém součtu byly
škody vyčísleny částkou vyšší než 24 millionů korun. Obec
Kájov rozlohou je značně podobná naší obci a nachází se v
jížních Čechách, 2 km jihozápadně od Českého Krumlova. Rozhodnutím obecního zastupitelstva v Tupesích přispěla naše obec
jménem všech občanů částkou 50.000.- Kč na odstraňování
povodňových škod právě v této obci.

Po vichřicové smršti ve slovenských velehorách v
listopadu minulého roku byla zpustošena příroda Vysokých
Tater. Ničivý orkán za sebou zanechal zpustošený pás zkázy
od Podbánského přes Štrbské pleso, Smokovce, až po Tatranskou kotlinu, dlouhý 40 km a široký
až 5 km. Oblast, kterou důvěrně známe za dobu třicetileté družební spolupráce se základní školou v podtatranském Velkom
Slavkove. Oblast, kterou za dobu 30-ti let navštívilo přes 700
dětí základní školy, členů Klubu českých turistů i ostatních
občanů ! Na podnět základní školy se uskutečnily finanční
sbírky pro postiženou oblast a byly věnovány Tatranskému
národnímu parku:
Obecní úřad v Tupesích
10.000.- Kč
Základní škola v Tupesích
5.176,- Kč
6.575,- Kč
členové Klubu českých turistů
Díky, že si i v této době uvědomujeme, že si lidé mají v
nouzi pomáhat.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ KNIHOVNY
Stalo se již tradicí, že v každém čísle Tupeského zpravodaje mají své místo i informace o činnnosti místní knihovny.
Je tomu tak i tentokrát. Proto mně dovolte, abych vás, vážení
čtenáři, seznámil s činností tohoto kulturního zařízení v uplynulém roce.
V roce 2004 byla činnost knihovny poznamenána stavebními pracemi, ke kterým došlo při rekonstrukci střechy budovy
obecního úřadu, ve které je knihovna umístěna. Prováděné práce
se dotkly i samotných prostor knihovny. Do střechy byla zabudována nová okna, celá knihovna byla vymalována a doplněna
novými regály a policemi. To všechno přispělo podstatnou měrou ke zvýšení estetické úrovně knihovny i zlepšení pracovních
podmínek knihovníka. V důsledku uváděných činností musela
být knihovna po dobu šesti týdnů uzavřena.
Sám jsem byl zvědav, do jaké míry to poznamená výsledky knihovny, ke kterým patří především počet návštěvníků a
počet výpůjček. Nyní, když rekapituluji celoroční výsledky, s
radostí konstatuji, že v negativním směru nijak podstatně. Pokusím se to dokázat srovnáním výsledků roku 2004 s výsledky
roku 2003. Tak v roce 2003, kdy činnost knihovny byla plynulá,
navštívili ji 1263 návštěvníci, kteří si vypůjčili 4880 knih a
časopisů. V roce 2004 ji k 20.12. navštívilo 1154 čtenářů. Ti si
vypůjčili 4905 knih a časopisů. Uváděná čísla ukazují, že počet
návštěvníků klesl jen o 109. Počet výpůjček je k uváděnému
datu o 25 vyšší než za celý rok 2003.
A co všechno si vlastně může návštěvník vypůjčit?
Pochopitelně především knihy. Knihy mnoha různých žánrů
i oborů lidské činnosti. Oblíbené jsou romány, povídky ale i
detektivky, knihy dobrodružné, literatura faktu, knihy z lékařského prostředí, knihy s tematikou 2. svět. války a další. Z tzv.
literatury naučné jsou to především cestopisy, knihy pro zahrádkáře, kuchařky, knihy s přírodovědnou i sportovní tematikou.
Nechci a nemohu slibovat, že v naší knihovně najdete úplně
všechno. I když počet knih se pohybuje v tisících, jsme přece jen
vesnická knihovna. Můžeme ale čtenáři zajistit požadovanou
publikaci z knižního fondu Knihovny B.B.Buchlovana /bývalá
okresní knihovna/, se kterou máme již několik let velmi dobrou
spolupráci. V r. 2004 bylo čtenářům vypůjčeno z této knihovny
více než 80 knih.
Samostatnou kapitolu pak tvoří časopisy. Počet jejich výpůjček neustále stoupá. Zatímco v roce 2003 si čtenáři vypůjčili
1424 výtisky, v roce 2004 k uváděnému 20.prosinci již 1981
výtisků, což je ve srovnání s r. 2003 o 557 více. Je to zřejmě
dáno vysokou cenou časopisů. Vždyť 1 číslo časopisu Vlasta
stojí 25.- Kč, Květy dokonce 27.- Kč. Pro čtenáře je výhodnější
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si časopis vypůjčit. A které časopisy to v naší knihovně jsou?
Pravidelně týdně je to Tina, Katka, Vlasta, Květy a Pestrý svět.
Ty knihovna nakupuje z finančních prostředků, které má k dispozici. Dále jsou to každý týden přílohy deníku Právo - Dům
a bydlení a Magazín Práva. Kromě toho jsou k dispozici starší
čísla časopisů Domov, Bydlení, Život ženy, Nejlepší recepty,
Večery pod lampou a další.
V předcházející části jsem se zmínil o finančních prostředcích. V r. 2004 měla knihovna k dispozici 55.000.- Kč.
Ty byly použity jednak na nákup již zmiňovaných regálů a
polic, jednak, a to především,na nákup nových knih. Těch bylo
zakoupeno 153. I zde platí to,co bylo řečeno o časopisech. Ceny
knih neustále rostou. Koupit knihu pod 200.- Kč se pomalu
rovná zázraku. Takže i zde se vyplatí si knihu vypůjčit. Pokud
si ovšem nebudujeme vlastní knihovnu.
Z dosud uváděných údajů lze nabýt dojmu, že hovořím
jen o kladech v práci knihovny.
Je to pravda. Ne se vším jsem však spokojen. Co mě trápí,
je stále klesající počet čtenářů dětí škol. věku a s tím související nízký počet výpůjček dětské literatury. Funkci knihovníka
vykonávám již více než 40 let. Tak nízký počet čtenářů z řad
školáků, jaký jsem zaznamenal v posledních dvou letech, nepamatuji. Totéž platí i o počtu výpůjček literatury pro mládež.
V poslední části svého příspěvku chci vyslovit dvojí poděkování. To první všem pracovníkům obecního úřadu - Janě
Šimonové, Simoně Úředníčkové, starostovi Cyrilu Churému
i Tomáši Bártkovi, který vykonával na obecním úřadě civilní
vojenskou službu. Proč? Proto, že všichni se rozhodující měrou
podíleli na úklidu knihovny po již zmíněných úpravách. Přiznám se, že když jsem uviděl spoušť,která zde zůstala, bylo mně
z případného úklidu úzko. Byl jsem proto velmi mile překvapen,
když všichni jmenovaní se z vlastní iniciativy,bez jakéhokoli
mého požádání, pustili do úklidu a prakticky ho provedli.
To druhé patří těm pracovnicím Knihovny B.B. Buchlovana, které ochotně zajišťovaly mé požadavky na zapůjčení
knih z jejího fondu pro naše čtenáře. Patří k nim především paní
Jar. Štokmanová a tupeská rodačka Alena Zabilová /Bilíková/,
které mně knihy nejen zajišťovaly, ale dokonce i přivážely.
Stejný dík patří ale i těm pracovnicím uváděné knihovny, se
kterými se setkávám u přepážky. Jsou velmi ochotné a milé.
A úplně nakonec zvu všechny vás, čtenáře tohoto zpravodaje, kteří jste v knihovně ještě nebyli. Přijďte si ji nezávazně
prohlédnout. Snad i vy tu najdete knihu, která vás zaujme. Příležitost k tomu máte každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin.
Jindřich Ťuhýček, knihovník
Tupesy

MUZEUM KERAMIKY
Vážení spoluobčané,
pravděpodobně většina z nás ví, že
v Tupesích je památkově chráněný dům
lidového zemědělce – hrnčíře – č.p.118.
Ačkoliv to není jediný památkově chráněný objekt v Tupesích, je to z pohledu obce
a případných návštěvníků památkový
objekt nejvýznamnější. Většina občanů
však zná tento objekt především z venku.
(Památkově chráněn je dále kříž sv. Jana
Nepomuckého a také usilujeme o prohlášení za památku a následnou rekonstrukci
Boží muky z r. 1677 od Boršic).
Dům byl obcí vykoupen a po rekonstrukci, na které se podílela také
řada Tupeských občanů (mezi jinými
pan František Mikula st., pan Ladislav
Hartl) prohlášen za památku a slavnostně
otevřen v r. 1982. Záměrem obce a národního památkového ústavu v Brně, který na obnově výrazně spolupracoval (dr. Věra
Kovářů) byla záchrana domu z r. 1838 a jeho rekonstrukce tak, aby ilustroval obydlí lidového zemědělce a hrnčíře.
V té době proběhl v Tupesích také záchranný výzkum keramických pecí (dr. Pajer) a rozsáhlý výzkum zaměřený na
hrnčinu a keramiku. Popis nálezů a historii hrnčířské a keramické výroby v Tupesích shrnuje publikace „Tupesy – staletá
tradice lidové hrnčiny a keramiky“ – dr. Věra Kovářů 1990 (brožura je pro zájemce k dispozici na OÚ v Tupesích).
Přední část domu byla skutečně rekonstruována v souladu se záměrem a exponáty v té době instalované zůstaly zachovány v téměř nezměněné podobě dodnes. Původním záměrem dále bylo zřídit ve dvorní části domu expozici živého muzea
dokumentující hrnčířskou výrobu.
Dvorní křídlo bylo prakticky znovu postaveno na základech původních hospodářských budov a obec zde zřídila prodejnu keramiky pro svoji drobnou provozovnu, sociální a výrobní zázemí. Ve dvoře byl na základech původní stodoly postaven ve stejném půdorysu a přibližně stejné velikosti výrobní objekt pro výrobu keramiky (1983).
Výrobky této provozovny přinesly nejenom obnovený věhlas obci Tupesy, ale především umožnily opětovný zájem a rozvoj
keramického řemesla a zaměstnanost pro místní občany.
Po r. 1990 byla provozovna v pronájmu. Nájemci se zaměřili především na využití prostor a technologie. Počet zaměstnanců se z původních c. 40 postupně snižoval na konečných 17. Původní záměr – zřízení živého muzea a expozice
zůstal v této situaci nenaplněn. Poslední nájemce podal výpověď z nájmu v r. 2003. Nový nájemce už neměl zájem o
výrobu keramiky, ale pouze o část technologického vybavení a zaměřil se na výrobu cihlových pásků. Tato smlouva byla
ukončena v r. 2004.
Obec stála před rozhodnutím, jak co nejlépe využít možností památkově chráněného objektu, tak aby přispěl k rozvoji
obce a nestal se zátěží (opravy, vytápění atd). Výroba keramiky ve velkém rozsahu už vzhledem ke změněné situaci
nebyla možná. Po delším hledání a úvahách zastupitelé přijali variantu přebudování dvorního traktu na muzeum hrnčiny a
keramiky a úpravě dvora tak, aby umožnil kulturní a společenské využití.

Záměr obce je následující:
− V přední části – původním domě - zachovat expozici typického obydlí zemědělce - lidového hrnčíře
− Ve dvorní části upravit interiér tak, aby bylo možno instalovat moderní expozici hrnčiny a keramiky. Expozici,
která návštěvníkovi předvede nejenom historii a krásu Tupeské keramiky, ale představí i staré hrnčířské a keramické
rody. Také touto expozicí Muzea Tupeské keramiky, chceme vzdát poctu starým mistrům keramikům, v jejichž odkazu
pokračují dnes desítky keramiků a keramických dílen v širokém okolí.
− V bývalém výrobním objektu bude dále probíhat výroba keramiky (sice v mnohem menším rozsahu),
ale umožní výrobu keramiky nejenom shlédnout, ale navíc bude možné si sám výrobu vyzkoušet. Také zde bude
vyhrazen prostor pro prezentaci a nabídku prodeje místních keramických dílen.
− Nově vydlážděný dvůr, postavený přístřešek pro posezení a zastřešené podium (vzniklo zakrytím tzv. hliníku) umožní
dvůr využit pro výstavní účely, ale především pro pořádání folklórních vystoupení a dalších kulturních akcí.
− Další součástí záměru je vytvořit prostor pro setkávání keramiků, konání „workshopů“ a sympozií ve spolupráci
s Ústavem lidového umění ve Strážnici, Slováckým muzeem v Uh. Hradišti a uměleckými školami.
− Vytisknutí pohlednic a informačních materiálů popularizující Tupesy a tupeskou keramiku.
Také tímto způsobem chceme pomoci k zachování a rozvoji tradice výroby a zdobení keramiky, která bezesporu
patří ke kulturnímu dědictví, které široce přesahuje náš region.
Tupesy
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Co se ze záměru již podařilo realizovat ?
• Do konce r. 2004 byly provedeny veškeré
úpravy dvora – odstranění přerostlé a
nepůvodní zeleně, stavby přístřešků,
veškeré stavební úpravy ve dvorní
části.
• Byla navržena, odborně odsouhlasena,
zhotovena a instalována expozice.
• Technologické zařízení, které již nebylo
funkční (keramická pec) bylo demontováno. Zařízení, které již v tomto
provozu nebude mít využití (kalolis,
vakuový lis na hlínu) bylo prodáno.

• Byly vytištěny tiskové a propagační materiály.
• K osazení jsou připraveny poutače a informační cedule.
• Zaregistrovali jsme doménu www.muzeumkeramiky.cz

Celý projekt bylo možno v krátké době (červen – prosinec 2004) realizovat především díky mikroregionu Buchlov,
jehož jsme se stali členem (pomoc s vypracováním projektu a spolu s ostatními projekty mikroregionu, jeho přijetí).
Finanční krytí bylo umožněno díky přípravným předstupným fondům EU – fond „Leader ČR“ - Společný
projekt Mikroregionu Buchlov byl vybrán jako jeden
z 13 nejlepších a pilotních projektů z celé České republiky.
Náš velký dík za pomoc patří:
− Slováckému muzeu v Uh. Hradišti – vytvoření scénáře expozice, zapůjčení materiálu.
− Národnímu památkovému ústavu v Brně - za odbornou spolupráci a dohled (dr. Kovářů).
− Keramice Denisa - autoři expozice, grafický návrh a provedení. Paní Chvátalová a pan Kalabis (Keramika Denisa)
budou také novými správci muzea a nájemcem objektu.
− Veškeré stavební práce provedla a garantovala na základě vítězství ve výběrovém řízení místní firma Stavspektrum
také jim patří dík za včasné a kvalitní provedení.
Celkový rozpočet projektu byl 1 450 000 Kč. Podíl obce činil 290 000 Kč. - zbytek 1160 000 Kč připadá na dotaci.
Slavnostní otevření, na které budou pozváni všichni občané, proběhne se zahájením turistické a prohlídkové sezóny
na jaře.
Expozice a stavební úpravy jsou sice hotovy, ale věříme, že po shlédnutí a návštěvě, zvláště těmi, kteří toho už pamatují
více, budeme moci expozici průběžně doplňovat, nejenom textovými informacemi. Žádáme tímto všechny, kterým tato
myšlenka není lhostejná, o zapůjčení starých materiálů ke zhotovení kopií (fotografie, výstřižky z novin, vzpomínky, kusy
staré keramiky, či jiných původních nástrojů a vybavení), aby zůstaly přístupné pro další generace.
Chceme vytvořit podmínky k tomu, aby se obec Tupesy opět stala známým a uznávaným centrem hrnčiny a keramiky.
Podmínky k tomu, aby každý mohl – možná i s trochou pýchy a radosti – pozvat své známé na prohlídku. Nyní jsou hotovy
stavební práce a instalace expozice. To jak bude muzeum žít, zda přispěje k dalšímu rozvoji obce a nabídce kulturních
aktivit, se ukáže v následujících letech.
Věříme, že i s vaší pomocí a přispěním se tak stane.
Mgr. Oldřich Vávra
místostarosta
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KERAMIKA DENISA,
byla založena v roce 1990 Denisou Chvátalovou, absolventkou UMPRUM v Uh. Hradišti, oboru keramika u profesora
J. Vlacha a V. Groše.
Věnuje se figurální a užitkové, zejména majolikové keramice . Dílnu do dnešního dne opustili desetisíce charakteristických „veselých“ hrníčků, které pod názvem Denisa
znají zákazníci v celé Evropě a někteří i kousek dál. Dílna se
postupně rozrostla o další spolupracovníky a dnes její základ
tvoří 7 lidí většinou absolventů hradišťské UMPRUM.
Denisa Chvátalová své zkušenosti nabírala i zde v Tupesích v místní provozovně MNV, kde v letech 1985-1989
pracovala jako kruhařka.

Keramika Denisa se již dlouhou dobu účastní mnoha
setkávání keramiků, workshopů a výstav na Moravě a v Čechách (často jako jediní zástupci z Moravského Slovácka),
kde se podílí na propagaci výroby majolikové keramiky.
Spolupráce na projektu Muzea keramiky je tak logickým
vyústěním dlouhodobého snažení o popularizaci a zlepšení
povědomí o tradici výroby keramiky na Moravském Slovácku.
Keramika Denisa přichází do Tupes se záměrem nejenom provozovat muzeum keramiky, ale také pomoci
vytvořit z památkově chráněné lokality kulturní centrum
a místo pro setkávání keramiků, ale i zájemců o poznání
tohoto krásného řemesla.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TUPESY V ROCE 2004
S příchodem nového roku nedochází ve školním životě
zdaleka k takovým změnám a přelomům jako v životě člověka. Je to dáno letitou tradicí, kdy školní rok začíná měsícem
září a končí měsícem srpnem. To znamená, že začátek roku
2004 zastihl jak pracovníky tak i žáky naší školy v období
vrcholícího 1. pololetí.
Přestože je pro nás šk. rok 2003/2004, který jsme zakončili před více než půlrokem, již minulostí, připomeňme
si některá základní fakta a události, která byla pro tento
uplynulý šk. rok charakteristická.
Kolektiv pracovníků školy od září 2003 tvořili:
1. vedení školy - ředitelka Mgr. Marie Rybářová a zástupce
ředitele Mgr. Antonín Ťuhýček
2. učitelé - Mgr. Mária Uherková, Mgr. Hana Kočendová,
Mgr. Kateřina Hejdová, Vlastimil Kořínek, Mgr.Petra Novotná, Bc. Veronika Němečková, Josef Říha, Jiří Vycudilík,
Mgr. Michal Koubek a Mgr. Jana Mrázová , která je zároveň
výchovná poradkyně.
3. vychovatelka školní družiny Sylva Hnátíková
4. učitelky MŠ - vedoucí učitelka Antonie Hejdová a Hana
Čevelíková
5. správní provozní zaměstnanci - školník Josef Uhlíř,
uklizečky Ludmila Hanáková, Dagmar Kubíčková, Lenka
Vlčková a Ivana Němečková, vedoucí ŠJ Jarmila Preclíková a kuchařky Marie Burešová, Jana Miklíková, a Anna
Švecová
Školu navštěvovalo 181 žáků. Školní klub (viz dále)
navštěvovalo 64 žáků, ve školní jídelně se stravovalo 149
žáků. Mateřskou školu navštěvovalo 25 dětí.
Na konci školního roku z celkového počtu 87 žáků na 1.
stupni mělo 31 dětí samé jedničky a 1 žák neprospěl, na 2
stupni prospělo s vyznamenáním 25 a 69 žáků prospělo .
Na ZŠ se vyučovalo v 1. - 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2, v MŠ podle
vzdělávacího programu Co vidí sluníčko
Vedle povinných předmětů mohli žáci navštěvovat i
volitelné předměty. V 7. ročníku to byl jazyk německý a
informatika, v 8. ročníku informatika a technické kreslení
a v 9. ročníku cvičení z matematiky a jazyka českého. Integrovaní žáci měli možnost navštěvovat nepovinný předmět
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dyslexie a logopedie, a na škole bylo také jako nepovinný
předmět náboženství. Pro žáky byly organizovány různorodé mimoškolní aktivity v rámci školního klubu. Byly to
sportovní hry, výtvarný kroužek, konverzace v anglickém
jazyce, vaření, dramatický kroužek, rybářský, turistický
kroužek a hra na flétnu.
Z 21 žáků 9. třídy byli 3 přijati na 4leté gymnázium, 10
bylo přijato na SOŠ a 8 žáků bylo přijato na SOU.
Již několik let pracuje na škole jako školní preventista
pan učitel Jiří Vycudilík, pod jehož vedením od září 2003
začaly pracovat nové peer-aktivistky, žákyně 7.třídy, které
prováděly besedy a soutěžní kvízy v 6., 5. a 4.ročníku, kde
bylo jako hlavní téma Kouření a já a v 7.ročníku program
proti drogám. Jako velmi přínosná byla návštěva soudního
přelíčení s mladistvým delikventem žáky 9. třídy u Okresního soudu v Uh.Hradišti a následný rozhovor s paní JUDr.
Veselou.
Jako každoročně proběhl lyžařský kurz žáků 7.třídy
a tentokrát na chatě Ebeca v Beskydách. V místní školní tělocvičně se žáci pobavili a zasoutěžili při karnevalu
pořádaném školou. V měsíci červnu byl organizován sběr
papíru ke Dni Země.
Žáci se také zapojili např. do matematické soutěže
Klokan, pythagoriády, zeměpisné a dějepisné olympiády,
grafické soutěže na počítači. Hezké 4. místo jsme obsadili v okresním kole dopravní soutěže. Paní vychovatelka
u nás organizovala okrskové kolo dopravní soutěže školních družin. Pochvalu si zaslouží i 8. místo Adély Vlčkové
v okresním kole zeměpisné olympiády, ale chválit musíme
také všechny, kteří se na soutěže připravovali a stali se třeba
jen úspěšnými řešiteli.
Nejvíce vzpomínek asi zanechají některé školní výlety.
Druháci si vyrazili společně s rodiči do Karlovy Studánky.
Třetí a pátá třída poznávala Moravský kras s propastí Macochou.Čtvrtá třída bude mít vzpomínky na Helfštýn.. Již
tradičně proběhl výlet osmáků do Velkého Slavkova na Slovensku a 6.třída úspěšně rozvíjí přátelské vztahy s šesťáky
v Lutíně, kteří nás navštíví zase v tomto roce. Již druhým
rokem organizuje pan učitel Koubek přírodovědné exkurze
a letos poprvé někteří žáci vycestovali s paní učitelkou
strana 9

Novotnou na zájezd do Hastings v Anglii, kde se zúčastnili výuky jazyka anglického ve škole.
Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti jsme
zavedli novou tradici rozloučení s vycházejícími žáky v obřadní místnosti obecního úřadu.
Děti ze 3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik, děti z
mateřské školy předplavecký výcvik a letos do plaveckého
výcviku byli nově přiřazeni i žáci 2.třídy. Žáci 6.-9.ročníku navštívili Muzeum J.A.Komenského a Hvězdárnu
v Uh.Brodě.
Ve škole máme počítačovou učebnu s 12 počítači, které
jsou již více než 8 let staré a mnohdy již nevyhovující, ale
všechny jsou připojeny na internet, který nám poskytuje
občanské sdružení Slovácko Free Net a hojně je tento zdroj
informací využíván i mimo vyučování – žáci z 2.stupně se
zapojili do internetové soutěže ve snaze pro školu vyhrát
novou počítačovou učebnu.
Již tradičně první prázdninové dny jsme organizovali pro
zaměstnance školy a ostatní zájemce čtyřdenní poznávací
zájezd do jižních Čech, někteří pracovníci strávili dovolenou
v družební škole na Slovensku a již několik let sehráváme
volejbalová utkání s kolegy z Velehradu.
Nový školní rok 2004/2005 naše škola zahájila 1. září
2004 společným shromážděním v tělocvičně školy, kdy jsme
přivítali 14 prvňáčků.
V kolektivu pracovníků došlo ke změnám pouze mezi
pedagogickými pracovníky. Ze školy odešly Mgr. Kateřina
Hejdová – Tannerová na mateřskou dovolenou, Mgr. Petra
Novotná – Kotsios se odstěhovala za manželem do USA
a Bc.Veronika Němečková pokračuje v dalším studiu na
vysoké škole. Na jejich místa přišly nové pracovnice s od-

povídajícím vzděláním- jazyk český vyučuje Mgr. Zdeňka
Vičánková, ve třetí třídě je třídní Mgr. Šárka Maňáková a
jazyk anglický učí ing. Susan Krayemová.
Pro maminky a děti do tří let byla nově zřízena „Školička“ pod vedením Mgr. Petry Kočendové, kde se maminky
nejen setkávají, ale děti si společně hrají, zpívají. V mateřské
škole paní učitelky připravily pro maminky besídku ke Dnu
matek a vyrábějí s dětmi řadu drobností pro potěšení. Velmi
rádi bychom ve spolupráci s obcí přebudovali dětské hřiště,
aby děti měly větší možnosti pro hry a sportovní vyžití.
Díky již letité spolupráci s Tupeckými vinaři proběhl
v tělocvičně košt vína, jehož výtěžek 24.008,-Kč je určen
na zakoupení pomůcek pro děti.
Úspěšně se také rozvíjí kontakty se základní školou v Lutíně, kde proběhly výměnné pobyty dětí. Již třicet let krásné
spolupráce se ZŠ ve Velkém Slavkově v okrese Poprad jsme
vzpomenuli v roce 2004. Proto jsme se také rozhodli pomoci
po listopadové vichřici, která zasáhla Vysoké Tatry, finanční
sbírkou mezi pracovníky a žáky školy a částku 5.176,-Kč
odesíláme na účet Tatranského národního parku.
S kalendářním rokem jsme se rozloučili předvánoční
besídkou pro rodiče, pečením vánočního cukroví, vázáním
adventních věnců a již tradičně vánočním turnajem ve stolním tenise a florbalu.
Nyní je před pedagogickým sborem nelehký úkol – podle nového školského zákona musíme do 2let zpracovat a
uvést v život školní vzdělávací program, který určí směr a
obsah výuky i vzdělávání pro příští léta.
Na závěr chci všem poděkovat za spolupráci a podporu
naší školy a popřát vše nejlepší v novém roce.
www.zstupesy.uhedu.cz

Absolventi naší školy v roce 2004.

LUTEX

s. r. o.

Velkoobchod s textilem
Nákup, výroba a prodej textilníno zboží
Dámské, pánské a dětské svetry

Kontakt: MAŇÁSEK FRANTIŠEK, TUPESY, tel. 572 597 772
PRODEJNÍ SKLAD ZLECHOV, tel. 572 597 165
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Mgr. Marie Rybářová

Žáci 8.třídy úspěšně zdolali Predné Solisko ve Vysokých Tatrách.

PRODEJ BYTOVÉHO
A ZAHRÁDNÍHO OSVĚTLENÍ
Obchodní středisko ZLECHOV 450

Tel.: 572 597 373

Kamenosochařství
NOVÁK Tupesy

VELKOOBCHOD

www.tupesy-kamen.cz
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ČESKÝ JUNÁK V ROCE 2004
„… Je mnoho organizací, které si kladou za cíl
naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých
lidí. Méně je těch, které mají ambici vychovávat.……. Ve skautingu se člověk naučí poznávat
přednosti druhých i své vlastní, pěstuje vůli
překonávat nedostatky, získává schopnost tvořit
tým, těžit z vítězství i porážek. A přitom dodržovat etická pravidla a ctít hodnoty, které jsou
podmínkou zdravého fungování každého lidského
společenství….“
….…Výňatek z programového dokumentu Českého junáka

V roce 2004 se pravidelně konaly schůzky čtyř družin
– mladších a starších kluků, mladších a starších děvčat.
O zajímavou činnost c. 25 dětí z Tupes, ale i ze Břestku
se stará 6 vedoucích. V našem programu, kromě schůzek
v klubovně nechybí výlety do blízkého a vzdáleného okolí,
sport, táboráky či jiné kulturní aktivity.
Jednou z každoročně prvních příležitostí bývá v únoru
tradiční Rikitanův memoriál – všestranný závod na Starých
Hutích. Kromě obtížného závodu jde především o velké
zimní setkáním skautů z celého okresu Uherské Hradiště.
Na sklonku zimy jsme strávili víkend na chatě na Starých
Hutích. Každou minutou naplněný program, zaměřený na
rozvoj spolupráce vyvrcholil tajemným výšlapem na Brdo.
Účastníci výpravy by už určitě každého dovedli na Brdo
dovést i v noci.
Nejenom výpravy a táboření, ale i divadlo a kultura
jsou naším zájmem – v březnu jsme opět uspořádali hojně
navštívený a „herecky obsazený“ festival hudby a divadla
„Hudifest“. Herecké výkony a obrazy „ze života“ by si jistě
zasloužili nejenom Oskara, ale po zásluze velký dort, který
si vítězové také odnesli. Letos budeme Hudifest pořádat
opět – přijďte se podívat a minimálně se podělit o radost
s vlastními dětmi.
Ukázat, který oddíl našeho střediska je lepší – zda Tupesy , nebo Modrá, či Jalubí jsme měli možnost na Jarních
závodech v dubnu. Nebyly to závody jak jsou běžné jinde
– ostatně posuďte sami – rozdělání ohně třením dřeva, nebo
úkol udělat stavbu pouze svázanou lanem, či poznávání rostlin. Myslím, že každý uzná – a účastníci potvrdí - zvítězil
ten, kdo dokázal, že nejdůležitější je vytrvalost a spolupráce
kamarádů. Se začátkem jara jsme začali více opouštět klubovnu, vyrazili jsme např. na cyklistické výpravy.
Po velkém dětském dnu v r. 2003 na Modré, kde jsme
spojili síly s ostatními, jsme v r. 2004 připravili dětský den
na Orlovně v Tupesích. Přišlo nejenom mnoho dětí, disciplíny jako např. chůze na chůdách a jiné přilákaly i rodiče.
Dětský den se vydařil.
S nástupem léta tradičně vrcholí naše činnost na táborech. V loňském roce jsme navíc vyrazili na velkou expedici
do Irska. Tato cesta, které se zúčastnilo 42 zájemců byla
možná, díky pomoci spoluzakladatele a spolupracovníka
našeho střediska P. Josefa Horehledě SJ, který v Irsku dokončoval své studium. V Irsku jsme viděli krásnou, ale i
drsnou přírodu, navštívili jsme i některá města a přírodní
parky. Bydlení na pobřeží Atlantiku, koupání v oceánu,
nebo stavební památky z doby, která předcházela postavení
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kostelíku na Modré, (jeho pravděpodobný vzor jsme viděli
v národním parku Wicklow Mountains) jsou nezapomenutelné. Stejně tak poznání, u nás naprosto nevídané pohostinnosti
a otevřenosti Irů. Ti starší mohli navštívit také palírnu pravé
irské whisky.
V závěru července nastal pro většinu z nás den, na který
jsme se dlouho těšili – odjeli jsme na letní tábor. V letošní
roce jsme tábořili v překrásném kraji Bílých Karpat, téměř
až na samé hranici se Slovenskem za obcí Nedašova Lhota. Náš letošní tábor nesl název PoPouPo. Naše cesta totiž
nekončila pouze na tábořišti, ale vydali jsme se spolu s hrdiny stejnojmenné knihy na Podivuhodné putování pouští.
Všichni, kteří se tábora zúčastnili – a bylo nás 30, nehráli
dětské hry „na něco“, ale dokázali, že po překonání pouště,
žízně, souboje s tajemnými postavami, prokázání zručnosti
a vytrvalosti a také po náročném putování za poznání vlastního já mohli nahlédnou do studny života a uvidět, co vše
dokáží a co dobrého mohou nabídnout svým kamarádům.
Co všechno viděli ti, kteří doputovali až na závěr neprozradíme. Zeptejte se přímo poutníků, kteří tam byli, nebo
pojeďte letos s námi.
Vedoucí a starší holky se zúčastnili také dalších setkání a
kurzů.
Po prázdninách jsme spolu s řadou nových členů zahájili
novou hru zaměřenou na poznání našeho kraje. Kdo z vás
byl na Zikmundových skalách nám jistě dá za pravdu , že
je to místo nádherné a přitom málo známé. O Podzimních
prázdninách kluci vyrazili (díky spolupráci s Českým svazem ochránců přírody) na chatu Kamenná budka pod Holým
kopcem. Dívky byly na soukromé chatě na Břestku. Volný
čas jsme naplnili výšlapem na Brdo, kde si každoročně připomínáme vznik Československé republiky, letos spojený i
s otevřením rozhledny. Před několika lety jsme vlastnoručně
nahoru vynášeli kameny pro její základy. Těší nás, že jsme
nyní mohli být svědky jejího otevření. Cesta byla nejenom
dlouhá – z Tupes až na Brdo a na Kamennou budku, ale také
spojená s hrou a mnoha zážitky.
Na dobu předvánoční připadá pravidelný Vanoláš – odpoledne plné her, soutěží a zajímavých činností. V letošním
roce si došlo „pohrát“ kolem 30-40 dětí a také několik rodičů
– ti se mohli podívat na naše fotoalba a kroniky a také se
třeba inspirovat pro nové netradiční hry.
Závěr roku patří roznášení Betlémského světla - je připomínkou a dokladem toho, že skauting není jenom hra, ale
také pomoc jiným a bratrství lidí stejného smýšlení v celé
Evropě.
Žádný přehled však nemůže ukázat celou bohatost programu, jehož těžiště je v pravidelných schůzkách zaměřených na kamarádství a rozvoj osobnosti. Poznání, že člověk
není na Zemi sám, ale je zodpovědný za osud svůj a také za
pomoc druhým. Poznání hodnoty kamarádství a usilování
o spravedlnost a čest.
Věřím, že se nám alespoň trochu podařilo ukázat oč usilujeme a pokud se chcete na našem programu podílet rádi
přijmeme každou pomoc a každého nového člena.
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Děkujeme za podporu a pomoc rodičům a příznivcům,
bez jejichž pomoci bychom některé akce nemohli vůbec
uskutečnit. Obecnímu úřadu za možnost užívat klubovnu.
Základní škole za spolupráci.
Za celé vedení oddílu Vám v novém roce přejeme, ať
se každému z nás daří žít mezi lidmi, kteří hledají a vyzná-

vají takové zásady, o které usilují naši členové nejenom na
svých schůzkách.
Na všechny, kteří se chtějí vydat na skautskou stezku a
připojit se k nám se těší
Kateřina Bilíková, Marie Kouřilová, Ondra Burda, Vojta
Kouřil, Štěpán Rybář
za vedení oddílu Oldřich Vávra

TURISTIKA
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ v roce 2005 připravil pro
své členy celkem 19 turistickopoznávacích akcí. Členskou
základnu naší organizace tvoří:
41 členů TOM (Turistického
oddílu mládeže) - vedoucí Mgr.
Antonín Ťuhýček a Ivana Ťuhýčková, 13 členů juniorského věku
- garantem Aleš Kníž, 95 dospělých členů KČT. Členská
základna celkem: 149 členů. Mezi dospělými jsou členové
z Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Veselí, Vyškova,
Stříbrnic, Nedakonic, Starého Města, Břestku, Hluku v
celkovém počtu 17 - 17,6%. Ze Zlechova je 13 dospělých
členů - 13,6%, z Buchlovic 20 členů - 21,5% a 45 členů v
kategorii dospělých je z Tupes - 47,3%.
Členské základně a všem ostatním zájemcům pro rok
2005 nabízíme:
- 10 víkendových turistických akcí na zajímavá místa v
Chřibech (soboty)

- 1 víkendový zájezd zaměřený na lyžování - Soláň
(12.02.2005)
- 2 třídenní lyžařské akce v Jeseníku se základnou ve
Vrbně (3. - 6.02.2005; 17. - 20.02.2005)
- 1 zájezd do oblasti Moravského krasu (28.05.2005)
- 2 letní tábory pro TOM - Jeseníky a Vysoké Tatry
(červen - červenec)
- 1 týden vysokohorské turistiky v oblasti Tater pro
dospělé (srpen)
- 1 zájezd na akci Slováckými vinohrady (15.10.2005)
- 1 zájezd na BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ - 200. výročí bitvy
u Slavkova (03.12.2005)
- 1 zimní lyžování v Jeseníku - Vrbno (26. 30.12.2005).
Podrobné informace jsou zveřejňovány pro širokou
veřejnost ve skříňce Klubu českých turistů v Tupesích.
Rádi Vás na našich akcích přivítáme, rádi Vás zavedeme
na místa, která možná neznáte a která Vás okouzlí. A pak
máme radost z toho, že se naše členská základna každým
rokem zvětšuje!

115 LET TUPESKÉHO HASIČSTVA
U příležitosti 115. výročí vzniku Spolku dobrovolných
hasičů v Tupesích (26. června 1890) připomeňme krátce
některá významná období spolku. Podnět k založení spolku
vyšel od p. Martina Vymazala, řídícího učitele na zdejší
škole. Výbor byl sedmičlenný. Z těchto sedmi příjmení již
šest v obci neexistuje, jenom p. Josef Králík má i v současnosti v obci potomky nebo příbuzné. Od roku 1890 do
1900 zasahovali tupeští hasiči u 37 požárů, z toho pětkrát
v Tupesích a u ostatních požárů v okolních vesnicích, ale
i vzdálenějších, jako např. v Polešovicích, Jalubí, Nedakonicích a dokonce v Tučapech. Jestliže bereme v úvahu, že
přesun ruční stříkačky a mužstva byl uskutečňován koňským
potahem, pak to byly především úctyhodné výkony. Zvláště
se tupešáci vyznamenali při požáru v Buchlovicích (1891),
kde z hořícího domu zachránili 2 malé děti.
Za dalších 50 let (1901 - 1950) zasahovali tupeští hasiči celkem u 95 požárů převážně v okolních vesnicích, v
naší obci za toto období bylo likvidováno 20 požárů, což
je z celkových zásahů jen 21%. Byly roky, kdy hasičská
jednotka k žádnému požáru nevyjížděla, bylo to vcelku
13 let ne jdoucích po sobě. Méně požárů bylo ve třicátých
letech minulého století a po roce 1945 do roku 1950 nejsou
zaznamenány žádné požáry a žádné výjezdy ani do okolních
vesnic. Je velmi pozoruhodné, že 1. května 1944 byl POPRVÉ povolen pro zesnulého velehradskou farou smuteční
obřad v místní kapli, jinak se pohřby vždy odbývaly na
Velehradě. Byl to pohřeb dlouholetého člena bratra Tomáše
Klofáče, obecního hotaře, kdy po smutečním obřadu: „ ... byl
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vpravdě důstojný průvod na velehradský hřbitov vypraven.“
Protože zesnulého bratra mimo desetileté vnučky nikdo z
příbuzenstva nedoprovázel, šel za rakví bratr předseda p.
Josef Vávra z Přejsadnic ve stejnokroji a bratr náčelník v
občanském obleku...“
V roce 1951, 13. dubna, končí Sbor dobrovolných hasičů
svoji činnost pod tímto názvem a byl schválen a přijat nový
název sboru: Místní jednota československého hasičstva v
Tupesích. V druhé polovině minulého století výjezdů k požárům značně ubývalo, podle záznamů bylo uskutečněno
kolem 20 zásahových akcí v průběhu padesáti let.
V roce 1973 zemřel p. Antonín Růčka, který byl členem
jednoty hasičské 63 let. Jeho členství v současné době překonává p. Tomáš Vávra, který je členem Spolku dobrovolných
hasičů již 68 let, druhým nejstarším členem, podle délky
členství, je p. Alois Štolfa - 65 let, dále p. Vojtěch Lesa - 43
let a p. Zdeněk Cigoš může v letošním roce oslavit kulatých
40 let členství ve spolku hasičů.
V současné době je Spolek dobrovolných hasičů značně
omlazen a připraven pomoci občanům zejména při přírodních pohromách okamžitě a s velkým nasazením tak, jak
to již dokázal v několika málo uplynulých letech. Požární
výcvik je zaměřen na fyzickou a technickou připravenost,
která je prověřována v regionálních a okresních soutěžích
požárních družstev. Naši hasiči dosahují velmi výborných
výsledků. V okrskových soutěžích často I. a II. místo.
A ještě s úsměvem:
„ ... v soutěžích požárních družstev jsme obsadili II.
Tupesy

místo. Po tomto úspěchu jsme si u bratra předsedy ale
pěkně zazpívali. V paměti mám obrácený pořádek a malou
sílu v prstě, který už neudržel tlak vína v koštýři...“ (1977)
„ ... na soutěži ve Zlechově jsme obsadili II. místo, ale
finančně sme bratrom ze Zlechova moc nepomohli, pití a
jídlo sme si donesli z domu. Při tréninku na touto soutěž,
do Zlechova, sem se srazil s Vénou, jak baran. Su podruhé
na světě ...“
(1988)
Jednotka, která reprezentovala obec Tupesy v pohárových soutěžích na Velké ceně okresu UH.

stroj - Pleva Čestmír
spoj savic - Polášek Pavel
koš - Kachtík Martin
béčka - Brlovský Miloš
rozdělovač - Churý Pavel
Pravý proud - Bártek Tomáš
levý proud - Churý Antonín
řidič - vedoucí - Uhlíř Svatopluk
nejlepší čas sezóny 22:80 sek.

- Mi -

VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Výroční schůze se uskutečnila 2. ledna 2005 za přítomnosti členů, zástupců obce a oblasti. Starosta spolku
p. Cyril Martykán ve svém úvodním vystoupení zdůraznil
pravidelnou výborovou činnost a dále: „naše činnost se řídila
celoročním plánem práce. Podařilo se nám zajistit opravu
P 812 a nahradit soutěžní hadice. V tomto směru jsme se
setkali s pochopením obecního úřadu. Velkým kladem je
pravidelná příprava soutěžního družstva, které v okrskové
soutěži na Salaši obsadilo 1. místo. Do tréninkové přípravy
jsme zařadili bariéru, která se budovala s výraznou pomocí
fy GTK. Tímto fy děkujeme. V poháru okresu naše družstvo
absolvovalo 6 kol s průměrným výsledkem, který plně odpovídal naším možnostem. Účast v této soutěži prokázala,
že soutěžní družstvo je perspektivní a může, při kvalitním
tréninku, dosáhnout úspěchu i na takových soutěžích. Jako
každý rok, tak i v roce 2004 jsme uskutečnili turistickou
akci POCHOD ZA PAVLEM, který již byl 10. ročníkem.
Pochod připomíná tragické úmrtí Pavla Vávry, bývalého
velitele našeho spolku. Loni pochodovalo salašským polesím
přes 60 lidí. Letošní vzpomínkový pochod organizujeme ve
spolupráci s Klubem českých turistů a uskuteční se 26. února
2005 v 8.30 hodin od Základní školy.
Naší významnou kulturní a společenskou akcí bylo stavění a kácení máje. Akce, která vzbudila nebývalý zájem
našich občanů a která, vzhledem k finační náročnosti, byla

sponzorována fy LUTEX, OCELPROFIL, fy GEODET a
starostou p. Churým. Všem sponzorům srdečně děkujeme.
Dále úklid dřevin kolem hasičské zbrojnice po kácení
břehových porostů a úklid řezaných porostů kolem nákupního střediska, včetně zpracování a odvozu.
Ve dnech 8.-9. května 2004 jsem byli vybráni mezi pořadatele II. ročníku Slováckého okruhu o cenu Bohumila
Kováře, který pořádal MOTOSPORT KLUB Uh. Hradiště.
Podle pořadatelů jsme se svého úkolu zhostili velmi dobře
a je potěšitelné, když se mezi významnými šestnácti spolupořadateli objeví Sbor dobrovolných hasičů Tupesy. To
skutečně potěší!
Další významnou propagační akcí čiinosti Sboru dobrovolných hasičů obce byla beseda p. Slabákové na rozhlasové
stanici Brno, v relaci Morava, krásná zem, které se zúčastnil
i p. Cyril Martykán.
Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 32 registrovaných členů. Pro další období byl zvolen výbor v
tomto složení:
Starosta Sboru dobrovolných hasičů p. Cyril Martykán
Zástupce starosty SDH p. Pavel Churý
Velitem jednotky p. Josef Králík
Zástupce velitele jednotky p. Martin Kachtík
Jednatel p. Josef Salinger
Hospodář p. Vojtěch Lesa
- Cyril Martykán -

BEZDRÁTOVÝ INTERNET V TUPESÍCH
Když jsem před rokem v listopadu připravoval bezdrátové připojení internetu pro občany Tupes, nejbližší bod
připojení sítě Slovácko Free Net byl až ve Zlechově. Přesto
panovaly obavy, zda u nás bude o připojení zájem. Díky
nadšení pro věc jsem však přesvědčil kolegy ze sdružení
SFIS a za jejich podpory se pustil do díla. Po roce můžu
stejně nadšeně konstatovat, že realita předčila má nejodvážnější očekávání.
Obavy se rozplynuly záhy. Již o Vánocích se ukázalo, že
v Tupesích je o informační technologie a internet nebývalý
zájem. Do konce roku 2004 se do sítě Slovácko Free Net
připojilo na 50 účastníků, což činí přibližně 15% tupeských domácností. Schválně, zkuste se zamyslet, kterému
sousedovi přibyla na domě anténka, signalizující bezdrátové
připojení k internetu.
To vše by nebylo možné bez neutuchající aktivity našeho tupeského zástupce sítě, jak říkáme „dědináře“, Luboše
Gajdošíka. Je to právě on, kdo má na starost připojování
lidí a zlepšování pokrytí. To je díky němu nyní již prakticky
stoprocentní a v přípravě je již pátý vysílač. Díky neustálému
posilování technologie je tak kvalita připojení stále lepší.
Tupesy

Připojení k internetu sítí SFN je k dispozici nepřetržitě
24 hodin denně, rychlost dosahuje typicky dvacetinásobku
běžného vytáčeného připojení(tzv. přes telefonní vedení pomoci modemu). Měsíční paušál je přitom stále jen 420Kč
bez žádných dodatečných nákladů za přenesená data. Náročnější uživatelé, živnostníci a firmy mají přitom možnost
podle svých potřeb přikoupit větší objem služby.
Pro více informací o připojení prosím kontaktujte přímo
Luboše Gajdošíka, telefonicky na čísle 777 129167, případně
elektronickou poštou na adrese tupesy@slovackofree.net.
Možná jste si všimli malého “i” ve slově internet.
Píšu to tak zcela záměrně, neboť se internet stává běžnou
součástí našeho života, stejně jako např. elektřina, plyn či
voda. Přeji Vám tedy do roku 2005 spousty nových zážitků
s internetem.
S přátelským pozdravem,
David Kutálek, předseda SFIS
http://www.slovackofree.net
predseda@slovackofree.net
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MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST TUPESY - BŘESTEK
Vážení občané,
MS Tupesy - Břestek od roku 2003 vykonává právo
myslivosti v pronajaté honitbě Honebního společenstva
Tupesy - Břestek o celkové rozloze 1 160 ha. V současné
době má členská základna 25 členů a v uplynulém roce
2004, jako i v předešlých letech, byla dle našeho mínění, ze
strany myslivců celoročně prováděna záslužná činnost vedoucí k zachování všech nenahraditelných funkcí životního
prostředí. Snažíme se vykonávat vše proto, aby ekosystém
i v našem blízkém okolí byl nadále životaschopný. v tomto
myslivci spatřují smysl své činnosti. Myslivec byl, je a jistě
i v budoucnu bude potřebným činitelem napravujícím civilizační prohřešky člověka, které se na naší přírodě a tím i na
živostním prostředí stále citelněji projevují. Součástí tohoto
je nejen správný odlov, ale zejména správný chov zvěře,
její přikrmování, obhospodařování mysliveckých políček,
údržba a vysazování remízů, budování a údržba krmných
zařízení atd. V roce 2004 odpracovali naši členové celkem 3
229 brigádnických hodin. Vzpoměl bych pouze některé větší
akce, které naši členové v uplynulém roce provedli, a to např.
výsadbu křovin, stromů a osev vhodnou travní směsí lokality
Nového Dvora. Jedná se o místo, kde stál bývalý statek a
kam byla vyvážena zemina z budovaného obchvatu města
Uh. Hradiště. Dále z vlastních prostředků byly vzhledem k
velmi nízkým stavům drobné zvěře vysazeny z víceletých
rostlin biopásy v trati zn. Padělky ode Drah. Tyto skýtají pro
zvěř po celý rok patřičný kryt a také potravu. Samozřejmě,
že se naše MS setkalo také s negativními vlivy, a to zejména
se škodami způsobenými značně přemnoženou černou zvěří
na zemědělských kulturách. Ze strany členů našeho sdružení byla ve snaze zmírnění těchto škod prováděna ostraha
zemědělských pozemků a také v rámci možností intenzivní
odlov černé zvěře. Vzhledem k tomu, že tato zvěř není u nás

zvěří kmenovou, tak musíme žádat orgán místně pověřený
k řízení myslivosti, tedy Městský úřad Uh. Hradiště, o povolení odlovu této zvěře. V roce 2004 jsem odlovili celkem
88 ks černé zvěře a tímto jsme jistě ovlivnili i rozsah škod,
která tato zvěř způsobila. Věříme, že naše činnost se bude i
nadále setkávat s porozuměním všech občanů, neboť ochrana
přírody a životního prostředí je jistě v zájmu nás všech.
Dále bych vzpomenul Myslivecký ples, který se stal již
nedílnou součástí kulturního dění v naší obci. S jeho zajištěním a organizací mají naši členové hodně starostí. Tímto
bych chtěl poděkovat sponzorům z řad občanů a firem a
organizací v obci působících, kteří podpořili tombolu tohoto
plesu. I letošní ples patřil mezi úspěšné.
Závěrem bych chtěl poděkovat za všechny naše členy
těm, kteří podporují činnosti Mysliveckého sdružení a občanům popřát do nového roku 2005 hodně zdraví i úspěchů
jak v osobním životě, tak i v zaměstnání.
Za MS Pavel Šimoník
jednatel sdružení
Příroda je nevyzpytatelná, dokáže potěšit, ale i velmi
překvapit, to známe z nedávných přírodních katastrof. Ale s
tímto překvapením, které nabízím, se setkáváme jen ojediněle. Tato událost se skutečně stala koncem měsíce června a
počátkem měsíce července 2004. Na lánech staroměstského
zemědělského družstva, které jsou mezi Zlechovem a Slezanem a které souběžně sousedí s honitbou Zlechovského
mysliveckého sdružení ve směru na tupeské Boří a k Háji, se
lánem, na kterém kvetl mák, procházelo viditelně opilé stádo
srnčího o 22 kusech. Naprosto krotké, vůbec ne plaché, pózující při fotografování, s milým pohledem, ze kterého se dalo
lehce vyčíst: „ Je nám to úplně fuk! Opojný lán.“ A potom
nevěřte, že makovice nejsou lehce dostupnou drogou!

Zuzana Hartlová

VÝROBA KERAMIKY

dekorativní i užitkové, kvalitou navazující na tradici
slavné Úředníčkovy keramické dílny
687 07 TUPESY 304
Tel.: 572 597 129

Věroslava Vaculová
T KEVA
malovaná keramika - U

687 07 TUPESY 295 - tel. 572 597 125

PAVEL KRYSTA
PRODEJ a OPRAVY JÍZDNÍCH KOL
veškeré opravy, svařování a lakování, prodej dílů,
doplňků, poradenství
PŘEDSEZÓNNÍ SNÍŽENÍ CEN!
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Malinovského 286

naproti obchodu OÁZA
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Tupesy

SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY
ŽIVOT TROPÍ I HLOUPOSTI ...... ALE ÚSMĚVNÉ
„Já jsem měl kdysi prase a šlo velice dobře, ale chtěl
sem to urychlit, tak sem mu dával aj granule a prase dostalo zácpu. Jeden deň, druhej, to už bylo o hubu, až ně
kdosi poradil, dej mu jaru. Dal sem. Praseti šly od prdele
bublinky a jak ně uvidělo, tak skákalo aj po zdi.“
„Už nevím, co sem to tenkrát dělal, ale na dvoře mně
stál pokaženej pásák. Došel ke mně Ruda Novák, dobrej
strejda, tak mu povídám: strejcu, protože Vás mám rád,
tak Vám touto mašinou budu do smrti dělat záhumenku.
A on místo poděkování na nej koukl: synku, ty ses blbej
narodil a blbej zostaneš.“
„Doma vždycky neco příjde i když sou takoví, keří
nahlas říkají: my se nikdy nehádáme ... Tak to došlo aj
u nás a rozčílenej říkám: já se oběsím. Vzal jsem provaz
a mydlím, mydlím ... A ozve se moja: no ták! A to ně dožralo: To by se Ti hodilo, postavit barák, vybavit barák,
udržovat barák a teď to nechat nejakému hejskovi...“
„Vrátil sem se dom z nejakek fušky, moja byla na mě
dost, jak se říká, nasraná, tak sem ji strkal do ruky pár
stovek: vem si. Nic. Vem si. Nic. Vem si nebo to hodím
do kamen. Otevřu kamna a hup to tam - těch pár stovek.
Na druhej den jsem oba jeli do Hradišťa, do banky, Ty
stovky naštěstí enom ohořely.“
„Sousede, poď na štamprlu. Počkej, dám si zuby.“
Tato historka patří do let, kdy naše zemědělské družstvo hospodařilo se značným plusem a od organizací i
soukromníků vykupovalo např. seno. „Přivydělám si“,
pomyslel si soused „Šelma“. Byl to rok na seno. Pokosil, nasušil a než odvézl do družstva, zajel s platonem ke
Smaltovně, naložil několik kovových zkruží, které tam
byly skládkou na místní kanalizaci, na ně naložil pěknou
fůru sena a hajdy na váhu do družstva.
„Vážej do 14 metrákou“, hlásila paní vrátná. „Kolik?“, díví se soused Šelma, „to snad ani není možné“.
Jde se podívat a skutečně: „je to 14 metráků, nechtěl
bych Vás ošidit“. Složil odvážené seno, vrátil kanálové
zkruže na skládku. Dostal zaplaceno, dobře zaplaceno.

Posunul čepku dozadu a v tichu pronesl: „Kšeft je
kšeft“.)
BRDO je pojmem nejen v naší obci, ale širokému
regionu. Za třicet let stovky historek a statistik. Jedna z
těch statistik se zabývala slivovicí, tedy kolik slivovice a
jiných důležitých tekutin bylo vyneseno nebo lépe řečeno, mělo být vyneseno na vrchol Brda. Jestliže se držíme
oficiální statistiky, tak za třicet let vystoupalo na Brdo
13 813 turisticky nadšených občanů. Odečteme ženy
1/3 a odečteme 2000 absolutních abstinentů, pak 7 209
nadšenců mělo s sebou nejméně půl litru pro zdraví a
pro přátele! To představuje 3 104 litrů! Pěkné - ale závěr roku a výstup na Brdo si to za třicet let zaslouží!
Před několika lety, po zastávce v hospodě na Bunči,
se již v pozdním odpoledním čase, kdy se tuto dobu již
pomalu šeří, vydal na cestu do naší rodné obce a zvolil
silnici přes Modrou (11 km). Nějakým nedopatřením zůstal sám, ale statečně vykročil a se zpevěm. Šlo to docela
dobře. Člověk zpívá, přemýšlí, povykládá si sám se sebou, občas zastaví a v tomto případě to bylo U králova
stolu. Ulehčil si a opět vykročil ztráceje pojem o čase. A
náhle světýlko. Konečně, to byla cesta! Přidal do kroku
a pak k velkému úžasu zjistil, že je opět na Bunči, u hospody, kterou před dvěma hodinami opustil. Nevzdal to,
ale tentokrát volil trasu přes Salaš a za svítání jej vítali
tupeští kohouti. Dodnes drží traťový rekord v kilometráži na Brdo.
Mezi kvalifikované a uznávané vtipálky v naší obci
patří L.D. Potkají se v prosinci: „Kdes byl Lojzo? Ale u
Dostálkou kupovat kytku, moja má v lednu narozeniny.
Proboha a v prosinci kupuješ kytku? A co kdyby potom
nebyly!“
To bylo už v devadesátém šestém, chodil sem na brigádu do JZD sbírat hrozny a jednou v noci se mně zdál
strašněj sen: byl sem v Africe, zajali nás a hnali pralesem furt dál. Já sem ich prosil: „Pusťte mě, já mosím jít
sbírat mopr a burgundu.“ Probudil sem se. Tak sem ím
řekl: „Děkuju Vám“!
Tak přátelé, vždy s úsměvem!

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V OBCI ...
785 let od první písemné zmínky o obci TUPIC (Tupesy) 1220
460 let od doby, kdy obec získala odúmrtní právo (1545)
270 let od postavení sochy sv. Jána (1735)
180 let od nejničivější povodně, která postihla naši obec (1825)
130 let od zahájení vyučování v nově postavené tupeské škole (1875)
115 let od založení Spolku dobrovoných hasičů (1890)
110 let od ničivého požáru, který zničil čtvrť zvanou Kopeček (1895)
90 let od doby, kdy v obci pobýval významný český malíř Alois Kalvoda
60 let od osvobození naší obce a konec II. světové války (1945)
55 let od založení stálého kina v obci (1950- 1962)
45 let od sloučení obcí Tupesy - Břestek i sloučení zemědělských družstev (1960-1970)
15 let od přítomnosti papeže Jana Pavla II. v obci Tupesy (22. 4. 1990)
Tupesy
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Uzavřeli sňatek

Přivítali jsme mezi námi
07. 02. 2004
19. 03. 2004
26. 03. 2004
26. 04. 2004
04. 05. 2004
06. 09. 2004
07. 09. 2004
13. 09. 2004
22. 10. 2004
08. 11. 2004
26. 11. 2004
23. 11. 2004

Joelle Drescher
Tereza Gajdošíková
Pavel Vávra
Lukáš Buksa
Štěpánka Smětáková
Chantal Damman
Lenka Vlčková
Barbora Winterová
Vítězslav Tanner
Daniel Dosoudil
Jakub Novák
Anna Otrubová

03. 04. 2004
10. 04. 2004
24. 04. 2004
12. 06. 2004
12. 06. 2004
14. 08. 2004
21. 08. 2004
11. 09. 2004

Rozloučili jsme se
24. 01. 2004
27. 01. 2004
12. 02. 2004
22. 02. 2004
10. 02. 2004
17. 03. 2004
19. 03. 2004
12. 04. 2004
14. 06. 2004
26. 06. 2004
28. 07. 2004
05. 08. 2004
18. 08. 2004
11. 09. 2004
30. 09. 2004
24. 10. 2004
22. 11. 2004
23. 11. 2004
28. 11. 2004
22. 12. 2004
27. 12. 2004

25. 09. 2004

Josefa Tománková
Josef Vávra
Arnošt Gabriel, DD Buchlovice
Milada Galusová
Josef Přibyl
Miloslav Neumann
Ludmila Tomešková
Marie Lesová, DD Buchlovice
Antonín Brlovský
Ludmila Otrusiníková
Marie Frýzová
Anna Vojáčková
Jaroslav Hvožďa, DD Buchlovice
Františka Dvouletá
Vladimír Vlček
Ludmila Březinová
František Churý
Vladimír Úředníček
Ladislav Buchtík
Ludmila Slováčková
Františka Polášková, DD Buchlovice

25. 09. 2004
02. 10. 2004
02. 10. 2004

Václav Kovář
Pavlína Hlaváčková
Jiří Chramcov
Petra Ťuhýčková
Dalibor Bánovský
Kateřina Perničková
Aleš Kníž
Jitka Daňhelová
Michal Tanner
Kateřina Hejdová
Petr Kaňovský
Pavla Vávrová
Jiří Čevela
Kristýna Míšová
Adam Novák
Ilona Procházková
Roman Novotný
Martina Vávrová
Petr Cigoš
Miroslava Botková
Jaroslav Vávra
Anna Charvátová
Petr Pochylý
Monika Bahulová

V roce 2004 bylo uzavřeno 14 sňatků.

Nejstarší občané v roce 2004
Bohumil Panáček

1917

Alois Chramcov

1918

87 let
žije v DD Buchlovice
86 let

Františka Mařáková
Filomena Smělíková
Štěpánka Lakosilová
Františka Mikulová

1910
1912
1913
1913

94 let
92 let
91 let
91 let

(Věk je uveden k datu 31.12.2004)
Simona Úředníčková, pracovnice OÚ

BEZ KOMENTÁŘE
Krádež si zloději neodpustili ani na hřbitově ve Zlechově
Ani během svátků klidu si nedali zloději pohov. Mezi šestadvacátým a osmadvacátým
prosincem si některý z nich odnesl ze hřbitova ve Zlechově mosazný kříž vysoký zhruba šedesát
centimetrů o váze zhruba jeden kilogram a dva kryty lucerny. Majitelům tak vznikla škoda, kterou
policie vyčíslila na jedenáct tisíc korun. Další lidská bestije.
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