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JAKÝ BYL ROK 2005
Na přelomu roku 2004–2005, 26. prosince 2004,
zasáhlo jihovýchodní Asii mohutné zemětřesení
a následná vlna tsunami, která zničila rozsáhlé
pobřežní oblasti Thajska, Srí Lanky a Indonésie. Jedna z největších přírodních katastrof v historii planety
si vyžádala 300.000 lidských životů.
Hurikány válcovaly Ameriku. Z Atlantiku se řítil
jeden za druhým: Katrina, Rita, Wilma… Celkem jich
bylo 23! Tisíce lidských životů, miliardové škody.
Několik ničivých zemětřesení postihlo Indonésii,
číslo mrtvých se vyšplhalo na 80.000 obětí.
Teror v Iráku nebere konce. Bombové útoky jsou
na denním pořádku. Zahynulo již 25.000 civilistů
i vojáků. Bolest a utrpení jsou v Iráku vidět všude.
Sebevražední útočníci za sebou nechávají děsivou
spoušť. Bombové atentáty v Londýně, Egyptě,
Rusku, Indii, Turecku…
60. výročí ukončení II. světové války: 20 milionů obětí, 6 milionů vyvražděných Židů a 6. srpna
1945 výbuch atomové bomby nad Hirošimou: během
okamžiku zahynulo 78.000 lidí, do konce roku jich
následně zemřelo 140.000…
I počasí předvádělo v roce 2005 „psí kusy“:
koncem ledna kolabovala doprava na celém území
republiky pod náporem sněhu, ale 8. ledna byla ve
14 hodin v Praze naměřena teplota v hodnotě 13,7 oC.
Léto provázely bouřky a lijáky, ale koncem července
vedro lámalo rekordy: 29. července 38,3oC. Byly to
absolutně nejteplejší dny za celých 230 let!

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2006 a proto mi dovolte,
abych Vás seznámil s činností a plněním úkolů obecního
úřadu za rok 2005.
V tomto roce byla dokončena rekonstrukce místního
muzea keramiky a k 1. květnu bylo muzeum předáno do
pronájmu firmě Keramika Denisa, která o tento objekt
pečuje a zároveň zajišťuje prohlídky. Každý z nás měl
možnost poprvé shlédnout zrekonstruované muzeum při
slavnostním otevření, které připadlo právě na 1. května,
nebo při jiných úspěšných kulturních programech, jako
byl Svatováclavský jarmark či Vánoční zpívání. Všechny
tyto akce se setkaly s velkým zájmem občanů, což svědčí
o jejich úspěšnosti, za to patří velký dík p. Kalabisovi, který
při přípravě těchto akcí projevil velkou obětavost a zájem
k obnově tradic kulturního dědictví. Slavnostní otevření
muzea se těšilo velké návštěvnosti, mj. se zúčastili senátor
Ing. Vaculík, poslanec Parlamentu ČR Ing. Hovorka či statutární zástupce hejtmana Zlínského kraje p. Jurčík, starostové
a hosté z okolních obcí.
V základní škole bylo vyměněno zbývajících 10 ks
plastových oken. V nově vznikající části obce Za Humny
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2. dubna zemřel Svatý otec Jan Pavel II. Svět přišel
o bojovníka za svobodu. V čele katolické církve stál
od roku 1978, jako v pořadí 264 papež. Na papežském
stolci byl 26 let, 5 měsíců a 16 dnů, navštívil 129 zemí
po celém světě. 19. dubna byl zvolen nový papež Joseph Ratzinger. Dal si jméno Benedikt XVI. První
Němec po 482 letech.
25. dubna byla jmenována sedmá vláda České
republiky:
1. Václava Klause 1992 – 1996
2. Václava Klause 1996 – 1998
3. Josefa Tošovského 1998 – 1998
4. Miloše Zemana 1998 – 2002
5. Vladimíra Špidly 2002 – 2004
6. Stanislava Grosse 2004 – 2005
7. Jiřího Paroubka 25. dubna 2005.
Celá Česká republika žila sporem o to, kdo z jeho
historie je tím největším „Čechem“. Zvítězil Karel IV.,
na druhém místě T. G. Masaryk, Václav Havel získal
bronz.
Vzpomínám 85 let od vzniku naší vlajky. Historie
vlajky začala 30. března 1920, kdy ji schválilo Národní
shromáždění.
Hokejisté získali ve Vídni zlatou medaili, Kateřina
Neumannová získala zlato v běhu na lyžích na 10 km,
úspěšní byli další sportovci i naše tupeská fotbalová
jedenáctka žen.

se rozšířila místní komunikace, kde byl na části komunikace položen živičný povrch a zavedeno veřejné osvětlení.
Obci se podařilo zajistit dotaci z prostředků Zlínského
kraje na první část nového územního plánu. Bylo dokončeno
a zkolaudováno veřejné prostranství s dětským hřištěm
v Souhradech, kde k úplnému dokončení zbývá pouze montáž pergoly. Bylo nutné provést opravu místní autobusové
čekárny a dále byly provedeny opravy některých místních
komunikací. V objektu Orlovny byly pokáceny některé
stromy kvůli svému havarijnímu stavu a také byl proveden
odborný prořez ostatních stromů.
Zastupitelstvem obce byl navržen Zlínskému kraji
k ocenění za dlouholetou práci s mládeží p. František
Mikula, který byl vybrán a následně pozván k převzetí
ocenění přímo na krajském úřadě.
V měsíci září proběhly v Uherském Hradišti již
tradičně Slovácké slavnosti vína a otevřených památek za
účasti naší obce. Velký úspěch zaznamenali především naši
nejmenší občánci ve slováckých krojích. Touto cestou bych
ještě jednou rád poděkoval rodičům těchto dětí za přípravu
a účast na slavnostech.
Tupesy

V prosinci jsme společně s místostarostou obce
Mgr. Oldřichem Vávrou slavnostně přebrali v Praze dekret
k užívání obecního znaku a praporu z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Zaorálka.
A co nás čeká v roce 2006? Na Katastrálním úřadě
v Uherském Hradišti je podán návrh na vklad, který se týká
převodu Orlovny z vlastnictví TJ Tupesy na obec. Po tomto
převodu bude započato s rekonstrukcí Orlovny a přilehlé
školní zahrady. Tento objekt bude po úpravách sloužit ke
sportovnímu, kulturnímu a společenskému využití. Úpravy však budou prováděny po částech vzhledem k finanční
náročnosti záměru.
V jednání je bezúplatný převod pozemků pod chodníky v obci z vlastnictví Zlínského kraje na obec. Jedná se
o pozemky o celkové výměře 4.747 m2. V jarních měsících
bude provedena výměna 45 ks nových svítidel veřejného
osvětlení. Je zpracovaný pasport dopravního značení obce
– tímto budou vyměněny a také doplněny nové dopravní
značky na místních komunikacích.
Také v tomto roce by měly být prodlouženy chodníky
směrem od Zlechova po zdravotní středisko po pravé straně a prodloužení chodníku od Břestku přes místní potok
po levé straně. Počítá se také s opravou horní křižovatky
s položením nového živičného povrchu.
Dále nelze nepřipomenout výstavbu čistírny odpadních
vod včetně přivaděčů do této čistírny. Čistírna s přivaděči

odpadních vod se bude budovat společně se sousedními obcemi Břestkem a Zlechovem. Tato stavba bude jistě náročná
na finanční prostředky všech tří obcí, proto je nutné se na
ni dobře připravit. Přesné datum započetí výstavby není
stanoveno, ale obec má povolenu výjimku na vypouštění
splaškových vod do místního potoka do roku 2009. Zatím
není zpracován ani projekt této stavby.
Obracím se na Vás s prosbou. Velmi často slyším od
starších osamělých občanů stížnosti na chování také „občanů“, kteří ve večerních hodinách do domů zvoní, hází
do dveří, popř. rozbíjí sklo v oknech, hází různé petardy,
a co víc – ničí lavičky, rozbíjí skla v autobusové čekárně
a dokonce byla odcizena a poškozena část světelné vánoční
výzdoby před místní kaplí. Také se množí střílení do krytů
a žárovek veřejného osvětlení. Proto Vás žádám, pokud zjistíte nebo uvidíte, že k poškozování dochází, nahlaste viníka
na obecním úřadě. Na tyto různé opravy vydává obec nemalé
finanční prostředky, které by mohly být využity rozhodně
lepším způsobem.
Závěrem mi dovolte, abych všem občanům popřál do
nového roku 2006 pevné zdraví, osobní štěstí, spokojenost
a osobní a rodinnou pohodu. Děkuji Vám všem za Vaši
podporu, pomoc a pochopení.
Cyril Churý, starosta

VÍTE, ŽE…
1) od 1.1.2006 dochází k navýšení poplatku za svoz
a likvidaci TKO? A to následovně:
- dospělí 350 Kč/osoba,
- děti do 6 let včetně 250 Kč/osoba.
Poplatníkem je každá fyzická osoba s trvalým pobytem
v obci Tupesy. Poplatek je splatný do 30. 6. V případě
neuhrazení v tomto termínu bude následovat vymáhání
poplatku právní cestou s následnou možností exekuce.
2) držitel psa naší obce dle platné obecní vyhlášky je povinen oznámit na obecním úřadě písemně nebo ústně do
15 dnů vznik své poplatkové povinnosti? Tj. dovršení
stáří psa 3 měsíců nebo držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek činí i v letošním roce 50 Kč za každého psa.

3) vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce
hraničí se silnicí, místní komunikací nebo chodníkem
odpovídá dle zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb., v platném znění za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku vzniklá
znečištěním, náledím nebo sněhem?
4) je zákonnou povinností občana, který vyřizuje potřebné
záležitosti při úmrtí blízké osoby včetně pohřbení na
veřejném pohřebišti ve Zlechově či na Velehradě, aby se
dostavil na příslušný obecní úřad k udělení povolení
pohřbení blízké osoby na veřejném pohřebišti? S sebou
vezměte občanský průkaz, smuteční oznámení (parte)
a list o prohlídce mrtvého.
- oú
Věroslava Vaculová
T
malovaná keramika - U KEVA
687 07 TUPESY 295 - tel. 572 597 125

Tupesy

strana 3

Hospodaření obce Tupesy v roce 2005
I. Rozpočtové příjmy

8. činnost SPOZ

104.967,70 Kč

1. daňové příjmy
7.255.266,00 Kč
- v roce 2005 se skládaly z daně z příjmů
fyzických osob, právnických osob, z daně
z přidané hodnoty, daně z nemovitostí

9. tělovýchovná činnost

101.563,00 Kč

2. správní poplatky
521.719,50 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
- dotace na státní správu, přísp. na ZŠ
od sousedních obcí

804.337,00 Kč

4. příjmy z poskytování služeb
- z pronájmů, z úroků, finanční dary,
vybrané popl. za MŠ a ŠD

362.601,84 Kč

11. nebytové hospodářství

79.700,00 Kč

9.023.624,34 Kč

II. Rozpočtové výdaje

218.263,50 Kč

13. komunální služby a územní rozvoj
- výkupy pozemků, územní plán

291.293,00 Kč

14. sběr a likvidace komunálního
odpadu
15. požární ochrana

17. péče o veřejnou zeleň

19. daně a poplatky

2. dopravní obslužnost silniční dopravy
- příspěvek ČSAD

CELKOVÉ výdaje obce
v roce 2005

3. základní škola
1.372.344,00 Kč
- investice - výměna oken, 171.291.- příspěvek zřizovatele - obce na krytí
neinv. výdajů 1.201.053.4. provoz knihovny

57.599,18 Kč

5. činnost a dokumentace obecní kroniky
6. rekonstrukce skanzenu

6.434,50 Kč
102.789,50 Kč

7. sdělovací prostředky
11.658,30 Kč
- opravy místního rozhlasu, tisk zpravodaje

474.414,00 Kč
59.964,00 Kč
759.714,34 Kč
46.400,00 Kč

18. činnost místní správy
1.383.993,36 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

1. místní komunikace a chodníky
443.138,40 Kč
- opravy a údržba, investice - rozšíření
cesty Za humny
92.637,00 Kč

73.196,80 Kč

12. veřejné osvětlení

16. zastupitelstvo obce

5. příjmy z prodeje majetku
- prodej pozemků a inventáře

CELKOVÉ příjmy obce
v roce 2005

10. činnost pro děti a mládež
63.935,00 Kč
- dokonč. dětského hřiště v Souhradech,
náklady na provoz klubovny

20. vratky fin. transferů

364.840,00 Kč
3.635.00 Kč

6.032.780,58 Kč

Finanční hospodaření obce za rok 2005 skončilo přebytkem
ve výši 2.990.843,76 Kč.
Stav finančních prostředků obce k 31.12.2005 byl následující :
- běžný účet KB Uh. Hradiště
5.715.593,07 Kč
- podílový list u KB Uh. Hradiště
2.402.824,65 Kč
- akcie ČSOB
757.575.00 Kč
-------------------------Celkový stav finančních prostředků
8.875.992,72 Kč
obce k 31. 12.
Zpracovala : Šimonová Jana, účetní OÚ

PRODEJ BYTOVÉHO
A ZAHRADNÍHO OSVĚTLENÍ
Obchodní středisko ZLECHOV 450
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Tel.: 572 597 373
Tupesy

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ OBCE
v roce 2005
Následníci Tříkráloví koledovali 7. ledna 2006, aby svým koledováním vyprosili finanční příspěvek na humanitární
akce. Tříkrálová sbírka pod hlavičkou České katolické charity se již uskutečnila posedmé /od roku 2000/. Koledníci chtějí
upozornit na lidi kolem nás, kteří potřebuji naši pomoc v nouzi.
K + M + B - v původním překladu a významu ve skutečnosti znamená: ...“Ať Kristus požehná tento příbytek„.
V roce 2005 vynesla Tříkrálová sbírka v naší obci 29.176,50 Kč, což bylo oproti předešlému roku 2004 navýšení
o 4.667,50 Kč. Na okrese uherskohradištském se v loňském roce vybralo celkem 1,717.586 Kč.
V letošním roce byli naši občané opět štědří. Výsledek sbírky: 24.913,50 Kč je překvapením i proto, že uherskohradišťsko nepatří mezi nejbohatší, ale lidé při takové akci mají k sobě blíže, mají pochopení pro ty, kteří se ne vždy vlastní
vinou ocitli v nouzi. Olomoucká diecéze, která je správcem Tříkrálových sbírek, rozdělila peníze na humanitární pomoc
přes svá charitativní střediska a část byla zaslána na pomoc lidem v zahraničí.
Lednové myslivecké plesy, které každoročně v lednu pořádá myslivecké sdružení TUPESY-BŘESTEK, jsou vždy
vyprodány. Jedná se o významnou kulturní akci obce. Již několik let hraje oblíbená kapela AVENTIS BAND z Napajedel
a losovatelná tombola má vždy přes 200 cen darovaných místními i okolními sponzory. Gastronomickou událostí jsou zvěřinové speciality připravované v hospodě U Barmana. Jídelníček nabízí myslivecké předkrmy z hotových jídel: zvěřinový
guláš a třeba kančí kýtu se šípkovou omáčkou nebo specialitu šéfkuchaře, dančí a srnčí kotletky s rokforovou a pepřovou
omáčkou, pikantní směsi, špíze, bifteky, medailonky. To vše za vskutku ceny lidové!
5. února 2005 uskutečnila tupeská chasa fašaňkovou obchůzku průvodem bohatým na fašaňkové masky. Fašaňk, čas
bujarého veselí, vyplňuje období mezi dvěma největšími křesťanskými svátky: Vánocemi a Velikonocemi. Relativní klid
po vánocích byl v dřívějších dobách využíván k činnostem, jako bylo draní peří nebo mlácení obilí ve stodolách. Připravovalo se hospodářské náčiní na jarní práce. Vyvrcholením byl právě Masopust, který se koná vždy tři dny před Popeleční
středou, která podle katolické křesťanské liturgie zahajuje čtyřicetidenní půst před Velikonocemi - proto si lidé dopřávali a
ještě na vesnicích dopřávají bujaré veselí, dostatek jídla a pití. Tento zvyk “fašaňkové obchůzky„ se v naší obci dochoval
díky mladým lidem. Patříme mezi málo obcí v okrese: Kunovice, Strání, Hostětín, Nedakonice, Nezdenice a Tupesy.
A náš Masopust doprovázelo více než 30 masek, krojovaných koledníků bylo o něco méně, doprovázeli je hudci
a večer U Šatných se pochovala basa při cimbálové muzice.
6. února 2005 byl na ustavující schůzi založen mužský pěvecký sbor TUPEŠANÉ. Patronem sboru se stal Obecní
úřad v Tupesích. Vedoucím souboru Šefránek Josef a uměleckým vedoucím Sonntág Jiří. Soubor má 20 členů. Je pozoruhodné, že krátce po svém založení nastudoval sbor pásmo písni s vinařskou tematikou a veřejně vystoupil již 1. května
při slavnostním otevření Keramického muzea. V průběhu roku vystupoval na významných regionálních akcích v okolí
a v závěru roku na Výstavě betlémů v Keramickém muzeu dne 23. 12. 2005.
16. dubna 2005 se uskutečnil 16. ročník výstavy a koštu vín v Tupesích.
„Otče náš, jenž jsi na nebesích, modlím se k Tobě za dobrou úrodu hroznů ….“ a Bůh modlitbu vinařů vyslyšel i v loňském
roce. K degustaci konané dne 11. dubna 2005 bylo předloženo celkem 334 vzorků, z toho 245 bílých a 89 červených.
V deseti odborných komisích, degustovalo 41 vinařů v čele s předsedou ing. Aloisem Tománkem z Boršic.
Nejlépe hodnocená odrůdová vína:
Gottwald Vladimír Boršice, Muller Thurgau roč. 1995 ... 19,0 bodů
Ševčík Jiří Břestek, Chardonnay, 2003/ledové
... 19,3 bodu
Čevela Jiří Modrá, Rulandské bílé 2002
... 19,0 bodů
Mrkva Ladislav Břestek, Veltlín zelený 2002
... 19,0 bodů
Dvořák Pavel Tupesy, Ryzlink rýnský 2003
... 19,0 bodů
Vávra Miroslav Tupesy, Ryzlink vlašský 2002
... 19,0 bodů
Zatloukal Alois Sady, Neuburgské 2003
... 19,1 bodů
Dohnal Josef Tupesy, Frankovka 2003
... 19,0 bodů
Opět úspěšná akce Rady školy a tupeských vinařů. Koštu se zúčastnilo 265 platících zájemců. Na vstupném, tombole, bufetu a šatně získala Rada školy 24.008,50 Kč, které budou použity na zakoupení lyžařského vybavení pro lyžařské
výcviky žáků 7. ročníků.
Tupesy
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Velkým pozitivem v oblasti služeb bylo otevření CUKRÁRNY p. Vladimírem Chrástkem a jeho manželky. Prodejna nabízí 28 druhů cukrářských výrobků, dva druhy dortů, chlazené poživatiny a i další výběr je velmi široký.

Slovácké slavnosti vína 10.-11. září 2005
Na těchto slavnostech se významně prezentovala i naše obec v rámci Mikroregionu STAROMĚSTSKO, který tvoří
obce: St. Město, Babice, Boršice, Huštěnovice, Kostelany, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Sušice, Tupesy,
Zlechov. Dále Hostějov, Jalubí, Jankovice, Košíky, Traplice, Tučapy, Újezdec, Váženy.
Obec na těchto slavnostech byla prezentována slavnostními kroji, které se využívají při významných příležitostech
dospělými ale i dětmi, dále keramikou i vinařstvím.
Každoročně uherskohradištské slavnosti zasvěcené vínu nabízejí všem občanům neobyčejné zážitky při defilé
vesnic našeho okresu, které představují své nádherné lidové kroje. Průvod tvoří 46 pořádajících měst a obcí. Sobotní den
je dnem vystoupení dětských a lidových souborů, pěveckých sborů na všech náměstích a významných prostorách. Neděle
je dnem otevřených kulturních památek, historického průvodu, historického šermu, koncertování dechových hudeb, jarmarků a všeobecného lidového veselí.
Nechte se pozvat i Vy na letošní slovácké slavnosti vína a den otevřených památek v roce 2006.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR TUPEŠANÉ
Myšlenka založit v Tupesích mužský pěvecký sbor
vznikala již na podzim roku 2004 při různých debatách
u piva a konkrétnější podobu dostala v lednu roku 2005,
kdy byly natištěny pozvánky, které pak p. Josef Šefránek
osobně roznášel po vesnici mezi zájemce o zpívání.
První setkání zájemců se uskutečnilo 6. února 2005
v zasedací místnosti obecního úřadu. Sešlo se kolem dvaceti nadšenců, bylo zvoleno vedení souboru. Organizačním vedoucím byl zvolen p. Josef Šefránek a uměleckým
vedoucím p. Jiří Sonntag. Pod jeho vedením se v neuvěřitelně krátké době připravilo první veřejné vystoupení tohoto
mužského pěveckého sboru.
Uskutečnilo se 1. května 2005 u příležitosti znovuotevření Muzea keramiky. Umělecký úspěch souboru překvapil
nejen veřejnost, ale i samotné členy souboru. Následovala
registrace na Obecním úřadu v Tupesích a schválení oficiálního názvu „MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR TUPEŠANÉ“.
Zastupitelstvo obce vyslovilo na svém zasedání plnou podporu této činnosti.
Následovalo první pozvání na Kosecké písně a kosení
do areálu buchlovského zámku, kde členové sboru přijeli
povozem s kočím p. Karlem Churým, který nás také reprezentoval i při vlastním kosení.
Další vystoupení následovalo opět v Buchlovicích,
a to u příležitosti oslav 60 let dechové hudby a pak v pořadu
Zpívání o víně.
Všechna vystoupení, podle ohlasu, byla přijata velmi
příznivě, což bylo jistě kladným impulsem k další tvořivé
práci souboru.
Následovalo zpívání na Svatováclavském jarmarku
v Muzeu keramiky, zpívání s hodovou chasou a závěrečné
vystoupení mužského pěveckého sboru Tupešané se uskutečnilo 23. prosince 2005 u příležitosti výstavy betlémů,
která byla v režii vedoucího Muzea keramiky p. Jiřího
Kalabise, milovníka slovácké písně a fanouška mužského pěveckého sboru. Počet vystoupení mužského sboru
v tak krátké době od svého založení potvrzuje, že založení
mužského pěveckého sboru v obci bylo správným krokem
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k oživení lidové písně v naší obci. Potvrdila se i velmi dobrá
volba uměleckého vedoucího souboru p. Jiřího Sonntaga,
který pěveckému kumštu a lidové písni rozumí a proto si
ho všichni nesmírně považují.
Naše současné úsilí je zaměřeno na krojové vybavení
sboru, které jistě přispěje k reprezentaci nejen písně, ale
i naší obce. Protože jde o peníze, bude to jistě velký problém, který musí vedení sboru řešit a vyřešit. Věříme, že
s podporou obecního úřadu a možná vstřícností některých
spoluobčanů bude i tento problém řešitelný.
V závěru bych chtěl pozvat do našich řad všechny muže
bez rozdílu věku, kteří mají o zpívání zájem, aby se přidali
do našich řad. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
fandí a podporují naši činnost.
Josef Šefránek, vedoucí MPS Tupešané

PF 2006
všem občanům a milovníkům lidové písně
MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR TUPEŠANÉ
A ještě ohlasy z řad občanů:
„… fakt sem nikdy nečekal, že by tu mohl vzniknout nějakej mužskej pěveckej sbor, i když tu polovina dědiny na
muzikách velice pěkně zpívá…“
„… Šefránek o tom mluvil aspoň půl roku, ale že by se mu
to podařilo dat dohromady, tak s tým nikdo nepočítál…“
„… já vznik souboru oceňuji, protože vím, co obnáší práce
organizačního vedoucího a zejména uměleckého vedoucího.
Oceňuji jejich práci a všechny členy sboru, že v tak krátké
době dokázali vstoupit do podvědomí našich občanů, ale
i našeho okolí. Držím pro další práci sboru palce…“
„… ať ty chlapy dobrá nálada neopouští…“
Tupesy

Ohlédnutí za prvním rokem v Muzeu Tupeské
keramiky
Muzeum Tupeské keramiky, ve spolupráci s Keramikou Denisa připravilo na konec minulého roku pro všechny případné návštěvníky, malou prémii v podobě výstavy betlémů. Zakončilo tak první a překvapivě úspěšnou
sezónu. V loňském roce, v průběhu turistické sezóny navštívilo Muzeum Tupeské keramiky více než dva tisíce
platících návštěvníků. S ohledem na fakt, že
nemáme prakticky žádné prostředky na reklamu a snažíme se naučit k nám chodit lidi jen na
základě dobré pověsti a osobní zkušenosti – což
znamená maximální nasazení všech tří pracovníků přilehlé keramické dílny, považujeme výše
uvedenou návštěvnost za velmi dobrou. Podařilo
se nám uskutečnit i několik drobných i větších
akci. Například Svatováclavský jarmark přispěl
k dobré pověsti muzea, Keramiky Denisa, obce
Tupesy a místního Mužského pěveckého sboru
Tupešané.
Součástí konané výstavy betlémů bylo více
než třicet těchto dílek, které vznikaly v okolí Tupes - v keramických dílnách, ale návštěvníci zde
našli i betlémy ze vzdálenějších koutů Moravy a Slezska, jejich materiálem je kromě keramiky i dřevo, kukuřičné
šustí, vyfouknutá vajíčka a za pozornost jistě stáli i velmi vtipně a pohledně provedené betlémy dětí – např. ze ZUŠ
v Dolních Bojanovicích.
Jediným zklamáním při přípravě této výstavy byla nespolehlivost některých, kteří ač přislíbili zapůjčení i velmi
zajímavých betlémů ze svých sbírek – např. původní betlém z Tupeské dílny Úředníčkovy – ve finále před výstavou
své slovo vzali zpět s tím, že tento nakonec poslali
jinam. I přesto se podařilo dát dohromady kolekci
betlémů, kterou jistě stálo za to shlédnout a některé
bylo možno i zakoupit.
Výstavu betlémů jsme nezahajovali – prostě
jen vyhlásili. Připravili jsme však její slavnostní
zakončení – akcí, opět ve spolupráci s Keramikou
Denisa, Mužským pěveckým sborem Tupešané
a Obecním úřadem v Tupesích. Tato proběhla
23. 12. 2005 od 16.00 hod. a nazvali jsme ji VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ. Na dvoře muzea vystoupil
Mužský pěvecký sbor Tupešané, Dětský pěvecký
sbor z Tupes – Čutora a děti z MŠ v Tupesích,
všichni s repertoárem vánočních koled. Pro zúčastněné i návštěvníky bylo připraveno svařené
víno, drobné dárky a pro zájemce - kteří se vybavili vhodnou lampou, bylo možno odnést si domů i Betlémské světlo,
které přinesli místní Skauti. Nabídli jsme tak lidem z Tupes i nejširšího okolí možnost těsně před začátkem Vánoc
na okamžik postát, zazpívat si, zaposlouchat se a začít v sobě ten sváteční pocit, namísto shonu do poslední chvíle.
Možná že pro mnohé to byl i malý – trochu předčasný dárek – klid v duši. Pokud se nám to podařilo, jsme všichni
spokojeni.
Muzeum Tupeské keramiky se snad pomalu stává součástí naší obce, připomínkou její tradice pro návštěvníky
ze širokého okolí a v neposlední řadě i návštěvníky ze zahraničí. Dodnes vzpomínáme na milou návštěvu, již třetí
generace potomků emigrantů z Austrálie, kteří ač již nemluvili česky se s úžasem poučili o historii keramiky, kterou
od mala vídají v kuchyni jejich bungalovu.
Muzeum Tupeské keramiky si také klade za cíl připomínat Tupeskou keramiku na řemeslných jarmarcích, kam
bezesporu patří. Ač se to někomu může zdát zbytečné a nepotřebné, byla by bezesporu škoda, aby Tupeská keramika
sešla z mysli i očí lidí. Že se tak děje je s ohledem na klesající poptávku výrobků lidových řemesel zřejmé. Proto jsme
Tupeskou keramiku prezentovali na nejprestižnějších akcích v republice, např. Kunštátě, v Berouně, Praze, ale také
Tupesy
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na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu a regionálních
producentů v Italském Udine, Brně a Klagenfurtu. Podařilo
se nám probudit zájem o tuto keramiku u nových obchodních
firem a rychle stoupá i zájem o jejím pořízení pro reprezentativní účely.
Na závěr bych rád poděkoval Obecnímu úřadu v Tupesích za podporu, kterou muzeu od samého
počátku vzniku poskytuje a vyjádřil přesvědčení, že
i přes nutné další investice (statické zabezpečení objektu původní expozice a ošetření krovu proti dřevokazným houbám
a hmyzu) bude muzeum vždy důstojným prostředkem pro
reprezentaci obce.
Jiří Kalabis - Muzeum Tupeské keramiky
Keramika Denisa

Školicí a informační centrum Tupesy
Občanské sdružení Slovácko Free Information
Society (zkráceně SFIS) se snaží podporovat svobodnou
informační společnost na Slovácku. Občané v takové
společnosti musí mít alespoň základní znalosti práce
s počítačem a mít k dispozici kvalitní Internet, aby mohli
své dovednosti zužitkovat v každodenním životě. Kvalitní
a dostupný Internet poskytuje SFIS svým členům již třetím
rokem, nyní jsou konečně díky projektu Školicího a informačního centra Tupesy v nabídce i počítačová školení.
Nosnou myšlenkou projektu je snaha o co nejefektivnější využití Centra hned několika aktivitami. Učebna
je nyní k dispozici v Základní škole Tupesy pro výuku
jazyků, veřejnosti pro přístup k Internetu a členům našeho
sdružení pro pravidelné porady a diskuse. Na programu
jsou též zmiňovaná školení, určená pro úplné začátečníky, ale i pokročilé uživatele. Hned po otevření Centra
vznikl např. kroužek programování v PHP, v přípravě je
kroužek Linuxu. V neposlední řadě je možné si Centrum
pronajmout pro soukromé akce, např. pro promítání fotek
a videa z dovolené, či pro firemní školení.
Centrum je vybaveno rychlým bezdrátovým Internetem a nejmodernější výpočetní a komunikační technikou.
K dispozici je celkem 15 počítačů s plochými displeji
a multimediální výbavou. Samozřejmostí je barevná
laserová tiskárna, skener či projektor. Za nadstandardní
lze naopak považovat digitální kameru pro záznam přednášek i se střižnou a serverem pro archivaci a vysílání
záznamů. Díky speciální interaktivní tabuli je dokonce
možné přenášet výklad po Internetu včetně všech poznámek z tabule.
Rád bych proto pozval všechny občany Tupes do našeho Centra na posezení u Internetu i na související kurzy.
Ceny jsou věřím lidové - 20 Kč za hodinu Internetu a 100
Kč za dvouhodinový kurz. Otvírací hodiny pro veřejný
Internet jsou následující:
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00 - 21:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
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Sobota
Neděle

16:00 - 18:00
17:00 - 20:00

Na termíny jednotlivých kurzů je třeba se předem
přihlásit telefonicky na čísle 573 902 007, a to v pracovní dny od osmi do deseti ráno či večer. Kurzy se
konají zpravidla v následujících termínech:
Úterý
18:00
Sobota
18:00
Čtvrtek
18:00
Neděle
13:30
Naučíme Vás:
1. Seznámení s počítečem
Jak si porozumět s počítačem? Naučíme Vás základům
ovládání počítače: práci s myší, klávesnicí, okny a soubory.
2. Začínáme s Internetem
Jak se používá Internet? Jak mi může pomoci? Naučíme Vás
prohlížet a prohledávat internetové stránky. Založíte si elekronickou poštovní adresu.
3. Internet pro pokročilé
Jak používat internet lépe a rychleji? Naučíme Vás práce
s textem internetových stránek a jejich tisku. Ukážeme důležité internetové zdroje a nakupování přes Internet. Základní
bezpečnost.
4. Tvorba textů
Jak vytvářet a tisknout textové dokumenty? Vkládání textu,
základní úpravy a formátování. Vlastnosti písma, tok textu,
vkládání obrázků.
5. Tvorba tabulek
Jak vytvářet a tisknout tabulky? Princip tvorby tabulek, práce
s buňkami, řádky a sloupci. Jednoduché vzorce a grafy.
6. Komunikace a bezpečnost na internetu
Jak mohu komunikovat textem, hlasem a obrazem? Naučíme
Vás lépe komunikovat. Pokročíte v práci s elektronickou poštou, ochráníte si svá data.
7. Práce s fotkami a obrázky
Jak nejlépe zpracuji fotografie? Naučíme Vás nahrávat, skenovat, upravovat a tisknout fotografie. Ukážeme vyvolávání
fotografií přes Internet.
8. Publikování na Internetu
Jak vystavít své informace a dokumenty na Internet? Naučíme Vás psát internetové deníčky, vytvářet a publikovat vlastní
www stránky.
9. Výukové a jazykové programy v centru
Tupesy

Jak se můžu v Centru sám učit jazyky? Naučíme Vás používat
speciální výukové programy, nainstalované v Centru. Poslech
rodilých mluvčích, výuka gramatiky atd.
O aktivitách a možnostech Centra se čtenáři mohou
více dozvědět na našich nových internetových stránkách na
adrese www.centrum.slovackofree.net.
Projekt Centra vznikl za vydatné podpory Mikroregionu Buchlov, Základní školy Tupesy a obce Tupesy na jaře
letošního roku nákladem 589.000 Kč. Z toho 430.000 Kč
získal SFIS formou dotace z programu LEADER ČR, částkou 41.000 Kč přispěla obec a sdružení se podílelo částkou
118.000 Kč. Škola dala projektu k užívání místnost, upravenou pro nové využití z původních kovodílen.
David Kutálek, předseda
Slovácko Free Information Society
http://www.slovackofree.net
tel. 777 595 640

Internetová prezentace obce
Obec Tupesy se prezentuje na internetu od r. 2003.
Návštěvník na adrese www.tupesy.cz najde krátký
přehled historie obce, základní statistické a geografické
informace, přehled v obci dostupných služeb, vývěsku
Obecního úřadu, přehled aktuálního dění a fotogalerii.
Internetová prezentace obce na adrese www.tupesy.cz je vytvořena tak, aby zde nalezli potřebné informace
jak občané Tupes, tak turisté, či zájemci o dění v obci.
Občané Tupes zde naleznou například: úřední hodiny O.U.,
včetně kontaktů, složení zastupitelstva, přehled komisí O.U.,
platné vyhlášky, rozvojové projekty, možnost komunikace
s O.U. elektronickou formou a například i tento zpravodaj.
Také návštěvník – turista – zde nalezne dostatek informací:
spojení, jízdní řády, dostupné možnosti kulturního vyžití,
přehled o historii obce a především fotogalerii.

Stránky jsou postupně doplňovány a aktualizovány
podle možností a nových informací. Především odkazy
Současnost a Fotogalerie je možné doplňovat na základě
podkladů od široké veřejnosti - informace o aktuálních
akcích, pozvánkách a fotografiích z akcí.
Každá v Tupesích fungující organizace může také dodat
krátkou prezentaci – text, či obrázky s uvedením kontaktu a
i touto formou je možno ji propagovat.
Podle statistiky návštěv za rok 2005 navštívilo
stránky obce celkem 3681 návštěvníků. Nejvíce z české
republiky, téměř čtvrtina však z USA. Dále následovaly
země EU a další jako například Kanada, Austrálie. Je možné,
že alespoň touto formou udržují kontakt se svým domovem
ti, kteří jsou v cizině za prací, či studiem, ale také rodáci,
kteří žijí v cizině dlouhou dobu.
Pokud jde o statistiku sledovanosti, překvapivě velký
zájem je o historické informace, dále keramiku a právem
o fotogalerii. Následují informace z obecního úřadu - vyhlášky apod.
Problémem každé internetové prezentace je udržování
aktuálnosti – zde je jistě stále co zlepšovat. Část určená pro
prezentaci spolků, přehled akcí a fotogalerii je možno doplňovat i na základě příspěvků občanů. Část věnovaná Obecnímu úřadu je spravována pracovníky obecního úřadu.
Případné připomínky, návrhy a podněty je možno
adresovat na adresu info@tupesy.cz
Fotografie určené ke zveřejnění je možné předat na
Obecní úřad.
Webová prezentace byla vytvořena na základě návrhu
O. Vávry a P. Rybáře po konzultacích zastupitelů. Web
vytvořil Pavel Rybář a ten jej také v současné době na dobrovolnické bázi spravuje.
Pokud by se našel zájemce, který by se chtěl věnovat
spolupráci na tvorbě internetové prezentace obce, bude
srdečně vítán.
Obec Tupesy je vlastníkem domén www.tupesy.cz
a domény www.muzeumkeramiky.cz

Skauting v Tupesích
Není to samo sebou, že se v Tupesích pořádají každý týden schůzky v klubovně pro všechny věkové
skupiny, výlety do přírody, programy pro děti jako např. Drakiáda, Vanoláš, Dětský den a další. Za vším stojí lidé,
kteří tomu věnují svůj čas, schopnosti, nadšení a síly. Každým rokem s novým elánem, s novou chutí začínáme znova a vymýšlíme programy a akce, které by dokázaly zaujmout větší počet dětí, protože věříme, že to je dobré. Naše
cíle jsou jednoduché, ale základní: vzbudit v dětech zájem o svět kolem sebe, motivovat je k zajímavým činnostem, poznávat přírodu, naučit se týmové práci, hrát si, řešit netradiční situace, prožívat dobrodružství. Je to málo?
Za tu dobu, co fungujeme, už lze vidět jistý pokrok. Vyškolili nás tábory, máme společné zážitky, jsou mezi námi vazby, které
nikdo nemůže jen tak smazat, protože jsou vybudované za roky našeho přátelství a spolupráce. Je mezi námi jistá důvěra,
která je podepřena něčím větším než jen slovem.
Vše, co jsme darovali a darujeme našemu společnému cíli, se nám vrací často v mnohem větší míře. Radostí je nám nejen radost dětí, ale i poznání, že to mělo a má smysl. Třeba už i to, že v tomto roce se na vedení podílí skautky a skauti, že nám dokáží pomoci. Jsou tím, co bude znovu pokračovat v ideálech skautingu.
Vznikla nová skupinka světlušek, které si říkají Veverky, skauti a skautky mají zájem pokračovat ve společných schůzkách
a mají si co říct, vedoucí neztrácí ideály a stále znovu a znovu začínají. Už to jsou důvody k radosti. Děkujme za to!
Marie Kouřilová
Skautský oddíl v Tupesích má v současné době 4 družiny. Pravidelných schůzek se účastní 30 dětí. O program a náplň činnosti se stará tým 8 vedoucích. Je dobře, že se do vedení družin postupně zapojují i nejstarší členové družin skautů
Tupesy

strana 9

a skautek. To, že se je daří přivádět k zodpovědné a pravidelné činnosti je nejenom
velkou radostí, ale také dokladem toho, že
skauting není jenom hraní si, ale skutečně
rozvíjí osobnost člověka, dává možnost seberealizace, usiluje o spolupráci, učí vzít na
sebe zodpovědnost.
Jako každý rok i letošní léto bylo dobou, kdy jel náš oddíl na tábor. Tábořili jsme
v krásném prostředí Hostýnských vrchů – za
obcí Držková. Letošního tábora se zúčastnilo 40 táborníků. I na táboře se projevilo,
že přátelství a vztahy utvořené během let se
nezapomínají. Na tábor s námi jako pomoc
jeli také ti, kteří se už pravidelných schůzek
neúčastní, ale pomohou když je to potřeba.
V letošním roce nám při organizaci náročných akcí pomohli s odvozem také rodiče dětí. Díky za to.Vedení oddílu
tvoří. K. Bilíková, O. Burda, M. Kouřilová, V. Kouřil, Š. Rybář, O. Vávra.
Družinu mladších skautek vede D. Maňásková, K. Sedláčková, P. Polášková, M. Mikulová, pomáhají jim E. Knopová,
K. Mikulová, A. Kouřilová. Na táboře nám kromě jiných pomáhali P. Kaňovská, H. Galbavá a J. Rychtrová.
Za přízeň a pomoc v uplynulém roce děkujeme Obecnímu úřadu, základní škole, rodičům a dalším na které se pravidelně obracíme.
Za vedení oddílu O. Vávra

POŠTA A JEJÍ BUDOUCNOST?
Doby, kdy důležité zprávy a vzkazy byly doručovány
poštovními holuby, kurýry, dostavníky, později telegraficky,
jsou nenávratně minulostí. Ale ne tak dávnou minulostí, protože ještě za života našich prababiček, z počátku dvacátého
století, bylo doručování značně složité. Po vzniku pošt jako
organizací byla naše obec přičleněna do Uherského Hradiště
a pošta soustředně v daném časovém úseku doručována do
obce prostřednictvím místních povozníků, kteří se vzájemně
v této službě střídali. Stávalo se tak zejména u příležitosti
týdenních trhů v okresním městě.
V třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století byla
pro naši obec doručovací poštou pošta v Buchlovicích
a doručovatelem p. František Zapletal, č. p. 142. Patřil
mezi malorolníky, který se vedle doručování pošty zabýval pěstováním dobytka a běžných kulturních rostlin.
O obětavosti a značné fyzické zdatnosti svědčí fakt, že každodenně, za deště, sněhu docházel pro poštu do Buchlovic
a teprve roznáška po obci. Byla léta, kdy roznášel poštu
i na St. Hutích. Ve svých vzpomínkách na dobu okupace
uváděl, že v mnohých případech zadržel podezřelé dopisy,
které byly z naší obce adresovány německým okupačním
úřadům s udavačským obsahem. Možná zachránil i životy
některých našich občanů, kteří byli udáváni okupantům
neznámým anonymem. Koncem čtyřicátých let dvacátého
století se doručovací poštou pro naši obec stala nádražní
pošta ve Starém Městě s výraznou postavou doručovatele p.
Františka Staška z Kunovic, který v každém počasí s poštou
dojížděl do naší obce na kole!
Po dokončení výstavby víceúčelové budovy místního
národního výboru byla v naší obci 1. prosince 1962 otevřena
pošta. Prvním poštmistrem byl jmenován p. Jan Tobola ze
Starého Města a v následujících letech se na postu vedoucího pošty – poštmistra – vystřídaly:
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- p. Ludmila Habartová z Hluku,
- p. Josefa Vlčková z Tupes,
- p. Ludmila Vlachová z Boršic (1987 – 1990),
- p. Jana Pijáčková ze Zlechova (1990 – 2004),
- p. Markéta Jordánová ze Zlechova – od r. 2004,
V krátkodobých zástupech:
- p. Marie Hlůšková z Buchlovic,
- p. Jana Valová z Míkovic,
- p. Vladimíra Vorlíčková ze Stříbrnic.
Mezi nejdéle sloužící doručovatele patří bezesporu p.
František Zapletal a p. Antonie Krušinová. Dalšími doručovateli byli:
- p. František Stašek z Kunovic,
- p. Antonín Šimon ze Zlechova,
- p. Anna Malinková z Tupes,
- p. Růžena Batoušková z Tupes,
- p. Filoména Špálová ze Zlechova,
- p. Zdenka Bartošíková ze Zlechova,
- p. Jiřina Vlachová z Uherského Hradiště,
- p. Františka Komínková z Tupes,
- p. Hana Březinová z Tupes (1994 – 2005),
- p. Erika Mervaldová z Tupes – od r. 2004,
- p. Jaroslava Novotná z Uherského Hradiště
– od r. 2005.
Od 1. června 1993 byla otevřena pošta ve Zlechově a
obec Břestek byla organizačně přičleněna k poště v Buchlovicích. Je otázkou, a to s velkým otazníkem, zda poštu
v naší obci uchráníme i pro příští budoucnost?!

Tupesy

Znak a prapor obce Tupesy

Prapor a znak naší družební obce
Velký Slavkov

Slavnostní předání dekretů o udělení znaku a praporu obci Tupesy. Z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny p. Zaorálka přebírá starosta obce p. Cyril Churý 12. 12. 2005
Tupesy
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Slavnosti vína v Uh. Hradišti.
Delegace obce, v čele Pavel
Churý, Veronika Vránová

Nejmenší reprezentanti obce.

Učitelský sbor sedící zleva: Marie Uherková, Marie Rybářová, Sylva Hnátíková,
Susan Krayemová, Hana Kočendová, Zděňka Vičánková, Šárka Slavíková.
Stojící zleva: Antonín Ťuhýček, Josef Říha, Vlastimil Kořínek, Michal Koubek,
Jiří Vycudilík
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První Superstár chlapců a dívek základní školy.

30. dubna 2005 stavění máje, členové Hasičského sboru.
Tupesy
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Mužský pěvěcký sbor:
Sonntág Jiří, Šefránek
Josef, Kedroň Jan, Macháček Jaroslav, Maděra
Petr, Churý Svatopluk,
Kostílek Petr, Hradil Josef, Churý Pavel, Kučera
Tomáš, Churý Jiří, Marek
Leoš, Tomeček Jan, Kostílek Michal, Podráský
Lubomír.

Hody 15. - 16. října 2005.

Pošta v Tupesích v roce
2005 zleva: Erika Mervaldová, doručovatelka,
p. Markéta Jordánová,
vedoucí pošty, Březinová
Hanka, doručovatelka.
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Místní knihovna
Již neodmyslitelně patří ke kulturní vybavenosti naší
obce. Její historie sahá daleko do minulosti.
14. 6. 1900 byl v naší obci založen první Čtenářský
spolek. Předsedou tohoto spolku byl zvolen p. Buršík
Karel, majitel hostince „U Moravské orlice“ /nyní dům p.
Blahýnky/, který ve své době patřil mezi mimořádně aktivní
a pokrokové občany. Spolkové stanovy podporovaly vzdělávání členů, ušlechtilou společenskou zábavu, podporovaly
zpěv, hudbu, divadlo. Zúčastňovali se veřejných slavností
a výletů. Čtenářské schůzky, na kterých se předčítalo, ale
i deklamovalo a diskutovalo o čteném díle, se konaly vždy
1x za čtrnáct dnů.
Členství bylo od 16-ti let. Spolek se stal nefunkčním
koncem dvacátých let. Obroda Čtenářského spolku je spojena s organizací Orla, zejména ve dvacátých a třicátých
letech minulého století /1924-1939/. Ustavující schůze se
konala 28. ledna 1930. Předsedou byl zvolen p. Králík Jaroslav, pokladníkem se stal p. Foltýnek František. Členskou
základnu tvořili především studenti. Tento spolek položil
základy současné místní knihovně. Knihy se půjčovaly od
roku 1930 a činnost knihovny nenarušila ani válka /19391945/. Knihovna byla umístněna na různých místech:
v prostorách obecního úřadu, v budově obecní hospody
u p. Bartoníka, na č. p. 54, kde byla v minulosti vybudována
klubovna mládeže, nejdéle měla sídlo ve škole a od počátku
devadesátých let má stálé prostory v budově Obecního úřadu. Zřizovatelem knihovny je Obecní úřad v Tupesích, který

každoročně do knižního fondu a provozu knihovny investuje
více než třicet tisíc korun. Knihovna čtenářům nabízí výběr
ze 6.000 svazků knih a
časopisů. Kmenových
čtenářů je evidováno
154, v průměru knihovnu
navštíví v průběhu roku
kolem 1.200 občanů.
Výpůjčky jsou rovněž
v průměru kolem 4.800
knih! Současná knihovna bezezbytku naplňuje
stanovy Čtenářského
kroužku z roku 1900:
„.. rozšiřovat a šířit vzdělanost našich občanů..“ Nezastupitelné místo
v této kulturní oblasti mají knihovníci, jejich obětavost a zápal, se kterým o knihovnu vždy pečovali:
p. Králík Jaroslav, Sobková Marta, Hospodková Júlie,
Beneš Marcelín, Benešová Bohumila, Obdržálek František
a posledním „nejdéle sloužícím“ knihovníkem byl p. Jindřich Ťuhýček /1966-2005/ se svojí manželkou p. Emílií
Ťuhýčkovou. V loňském roce jsme se s p. Ťuhýčkem Jindřichem rozloučili. Zemřel 10.března 2005.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Současnou vedoucí Místní knihovny byla Obecním
úřadem jmenována p. Jarmila Štokmanová.

Základní škola Tupesy
Rok 2005 je za námi a po něm jako obvykle nastává
doba bilancování. Zamyslet se nad tím, co se během celého
roku událo a co nám vlastně přinesl. Dovolte tedy i mně
informovat Vás o situaci na naší škole.
Naše škola není příliš velká, ale o to více se snažíme
vytvořit pro žáky příjemné prostředí a ty nejlepší podmínky
ke vzdělání.
Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje školní výuku
163 žáků v devíti třídách ze tří obcí. Z Tupes navštěvuje
školu 89 dětí, ze Břestku 38 a ze Zlechova 36 dětí. Pro
děti z 1. stupně je zřízena školní družina, kde chodí 25 dětí
zaměstnaných rodičů. Nabízíme řadu zájmových kroužků
- výtvarný, keramický, sportovní, Čutoru, programování,
turistiku, vaření a další. Vady řeči u dětí pomáhá odstraňovat paní učitelka Mgr. Bartošková v logopedické nápravě,
podobně děti s poruchou učení navštěvují pod vedením
paní Mgr. Čagánkové kroužek dyslektický. Od sedmého
ročníku si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů
– informatiky, němčiny, technického kreslení, domácnosti,
přírodovědných praktik a dalších. Pravidelně organizujeme
plavecký a lyžařský výcvik, drakiádu, karneval, poznávací
exkurze – přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, muzeum
J. A. Komenského v Uh. Brodě, Planetárium v Brně, geologická exkurze, poznávání květeny a další aktivity. Navázali
jsme družební vztahy se školou v Lutíně a již více než 30 let
jezdíme s dětmi do Velkého Slavkova v Tatrách. V měsíci
Tupesy

červnu zorganizovali žáci 5. třídy v nově otevřeném Muzeu
hrnčířství. soutěž „SUPERSTAR“. Děti vystoupily s programem při otvírání Muzea, na vánoční besídce, vánočním
koledováním ve Břestku i Tupesích. Tradicí se již stalo
červnové rozloučení s žáky 9. třídy v obřadní místnosti,
organizované Sborem pro občanské záležitosti.
Od nového školního roku využíváme nejen naši školní
počítačovou učebnu se 14 žákovskými počítači, ale i učebnu
občanského sdružení SFIS, kterou jsme společně vybudovali
v areálu tělocvičny a slouží jako školící středisko, rovněž
jako učebna pro naše žáky i jako místo s přístupem k internetu pro veřejnost. Informačním technologiím věnujeme
zvýšenou pozornost, protože jsme přesvědčeni, že všichni
žáci potřebují umět pracovat s počítačem, aby nalezli
uplatnění na trhu práce. Postupně jsme i rodičům, jako
jedna z prvních škol v okrese, umožnili kontrolu známek
a docházky přes internet.
O tom, že ke škole mají občané naší obce hezký vztah,
svědčí i mnohé sponzorské dary. Myslivecké sdružení darovalo dětem 15.000 Kč. Za tyto prostředky jsme koupili
stavebnici Lego, která rozvíjí tvořivost a fantazii dětí a lze
ji využívat i přímo ve výuce. Další finanční podporu jsme
získali například na zakoupení odměn pro vítěze v různých
sportovních turnajích, které organizujeme. Obdarovali nás
pan Dudešek, pan Pavel Maňásek, pan Radovan Mikula, pan
Kratochvíl, pan Vladimír Novák. Dětem ve školce byly na
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Mikuláše darovány sladkosti. Za peníze Rady školy získané
z koštů vín jsme zakoupili zvukovou aparaturu za téměř
35.000 Kč a za dalších 80.000 Kč bylo zakoupeno 11 ks
sjezdových karvingových lyží včetně vázání, bot, helem
a hůlek, které budeme našim žákům na akce pořádané školou
zapůjčovat bezplatně a pro veřejnost za 100 Kč na den. Školská rada při ZŠ Tupesy byla zřízena rozhodnutím obecního
zastupitelstva. Má 6 členů. Funkční období školské rady jsou
3 roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně a ve své podstatě je
kontrolním orgánem. Sleduje: rozpočet, hospodaření školy, koncepční záměry, inspekční zprávy, schvaluje výroční
zprávu školy. Ke konci roku jsme od Nadace Děti-kultura-sport, jejímž zakladatelem je pan Ivo Valenta, získali nadační příspěvek ve výši 28.000 Kč na zakoupení doskočiště
a florbalového vybavení. GTK nám sponzorsky opravilo
lajnování v tělocvičně, rodiče prvňáčků natřeli veselými
barvami lavice. Všem výše jmenovaným i neuvedeným
sponzorům za jejich dary a podporu děkujeme.
Největší finanční zátěž ovšem nese zřizovatel školy
a tím je Obec Tupesy. V loňském roce byla částka od obce
na provoz ve výši 1.200.000 Kč a mimo tyto prostředky
byla financována výměna 10 oken ve staré budově. Z provozních peněz největší díl ukrajují energie, drobné opravy
a služby.
Od 1. 1. 2006 jsme museli podle nového školského zákona změnit název školy na Základní škola a mateřská škola,
Tupesy, příspěvková organizace. V mateřské škole máme
nyní jednu třídu, do které je zapsáno 25 dětí, z toho 6 dětí
je ve věku od tří do čtyř let. Tyto děti dosud navštěvovaly
školku 5 dnů v měsíci. Od února, kdy vstoupí v platnost
nový zákon, mohou navštěvovat školku 4hodiny denně.
Naše školství prochází v současné době celou řadou legislativních změn a jednotlivé školy si budou vytvářet vlastní
školní vzdělávací programy. Jde o to, že budeme vytvářet
vzdělávací program pro „své“ žáky v důvěrně známých
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podmínkách, na základě toho, co dobře známe a způsobem,
který si sami stanovíme. Budeme se snažit vytvořit dokument, který bude eliminovat vše nepodstatné a zaměříme se
hlavně na motivaci žáků k učení, jejich chuť se učit, větší
spoluúčast, samostatnost a aktivní roli ve výuce. Vzdělávat
žáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady,
aby se jejich vzdělávání odvíjelo od jejich převažujících
zájmů, schopností a reálných možností. Náš pedagogický
sbor se na tyto změny intenzivně připravuje. Stali jsme se
partnery Základní školy ve Staré Městě, která zpracovala
projekt Škola pro život. Projekt je financován z Evropské
unie a ze státního rozpočtu České republiky. Co znamená pro
naši školu být partnerem projektu „Škola pro život“?
Pro učitele:
• absolvování kurzu “Osobnostní a sociální výchova“
• absolvování kurzu „Čtením a psaním ke kritickému
myšlení“
• seznámení se s novými metodami práce
• možnost diskuze o školním vzdělávacím programu
s vyučujícími stejné aprobace z jiných škol
Pro žáky:
• rok 2005/06 - žáci 9.třídy zpracují projekt na vybrané
téma a prezentují jej na ZŠ Staré Město a Větrná.
• rok 2006/07 - žáci 8.třídy absolvují exkurzi Dlouhé
Stráně a navštíví v našem regionu místa, kde se využívají alternativní zdroje energie. Získané informace žáci
zpracují a budou prezentovat.
Naším cílem je motivovat žáky, aby se i v budoucnu
chtěli sami vzdělávat a uvědomili si, že vzdělání je bude
provázet po celý život. Rádi bychom naplnili heslo našich
předků vytesané nad vchodem do budovy „MRAVNOST–
LIDSKOST- VZDĚLANOST – budiž našim cílem.“ K naplnění tohoto hesla ovšem potřebujeme podporu nejen rodičů,
ale i široké veřejnosti.
Marie Rybářová, ředitelka

Tupesy

ZŠ Tupesy hledá SUPERSTAR
V květnu minulého roku se děvčata 5. třídy Lucka Kedroňová a Lucka Chmelová rozhodla zorganizovat soutěž
– školní Superstar. Do soutěže se přihlásilo 8 žáků. Proběhlo
několik vyřazovacích kol a do Superfinále postoupila šestice
nejlepších: Katka Vlčková
– 2. třída
Veronika Oslzlová – 7. třída
Tereza Šimoníková – 7. třída
Michaela Mikulová – 7. třída
Adam Vinklárek
– 7. třída
Martin Novotný
– 9. třída
Píše se den 21. 6. 2005 a v Muzeu hrnčířství už vře
atmosféra. Soutěžící žáky přišli podpořit nejen svými hlasy,
ale i povzbuzujícími transparenty, pokřiky a slogany fanoušci všech věkových kategorií v hojném počtu.
Do hvězdné poroty usedli paní učitelka Zdeňka Vičánková, manažerka soutěžících, která je na celou soutěž
připravovala, Kateřina Kedroňová (7. tř.), Lucie Chmelová
(5. tř.), Robert Hřebíček (7. tř.) a Jakub Foltýn (7. tř.)
Celou akci moderovala Lucie Kedroňová (5. tř.), která
svým vtipným projevem a šarmem soutěži dodávala ještě
větší „šťávu“.

Superstar soutěžili ve třech kolech –
1. píseň dle vlastního výběru
2. píseň určená porotou
3. duet s vylosovaným soutěžícím
Po bouřlivém a napínavém vystupování, kdy kvality
soutěžících byly velmi vyrovnané, se konečně dostalo k vyhlášení výsledků.
A kdo se vlastně stal školní Superstar?
Tento titul získal Martin Novotný, na 2. místě se umístila Michaela Mikulová a 3. místo obsadila Tereza Šimoníková.
Tato školní akce byla jedna z nejvydařenějších v posledních letech a myslím si, že se ještě dlouho uchová
v mysli soutěžících i diváků.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na tuto akci:
Model studio – pan Oldřich Vávra, podnik GTK, Smaltovna
Tupesy a Kamenosochařství Novák.
V Tupesích dne 12. ledna 2006
Tereza Šimoníková

Myslivecké sdružení
Členové mysliveckého sdružení Tupesy-Břestek vzpomenuli v loňském roce 60 let poválečné činnosti /1945-2005/
. Historie vzniku Mysliveckého sdružení je mnohem starší
a datuje se léty 1924-1925, kdy na katastru vznikala soukromá honitba, která postupně přecházela ve spolkovou
honitbu přerušenou jen léty 1939-1945, dobou okupace. Již v
listopadu 1945 byla založena poválečná honební společnost,
která měla do deseti členů:
Gejdoš Josef, Gejdoš Hubert, Gejdoš Bohumil, Martinák Josef, Úředníček Oldřich, Lesa Cyril, Vávra Jan …..
a postupně přecházela na organizovanou myslivost. V minulosti patřili myslivci mezi váženou organizaci s dobrou
pověstí, pracovitostí a obětavostí.
Myslivci vždy ctili etický kodex a vždy platilo, že je
nutno v přírodě ochraňovat vše, co je živé. V dnešní době veřejnost obecně nahlíží na myslivce dosti negativně, aniž by
si uvědomovala, že devadesát procent dobrovolné pracovní
náplně myslivců je péče o zvěř a její chov. Hony jsou jen
určitým společenským vyvrcholením myslivecké činnosti.
Pozitivem je vysazování zeleně a zalesňování krajiny, se
kterým se započalo někdy v sedmdesátých letech minulého

Zuzana Hartlová

VÝROBA KERAMIKY

dekorativni i užitkové, kvalitou navazující na tradici slavné Úředníčkovy keramické dílny
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století. Byly vytvořeny remízy, které slouží jako přirozený
úkryt pro zvěř, byla zalesněna část Boří.
V průběhu ledna minulého roku se na honitbě Mysliveckého sdružení uskutečnil zátah na divoká prasata.
Střeleno bylo celkem 9 ks černé zvěře.
V průběhu února se uskutečnilo sčítání zvěře.
Nasčítáno bylo: zajíci 56 ks, koroptví 16 ks, bažantů
57 ks, srnčí 56 ks, jelení zvěře 8 ks a černé zvěře 40 ks.
Celý měsíc únor 2005 až do poloviny března bylo nutno
zdvojnásobit přikrmování zvěře pro stále velké množství
sněhu, které bylo srovnatelné s rokem 1969. Jediný letošní
hon na zvěř drobnou se uskutečnil 5. listopadu 2005. Zúčastnilo se 41 střelců, 11 honců a 5 loveckých psů. Loveckých
hostů bylo 17 /Vsetínsko, Prostějovsko, Znojemsko/ a 2 ženy.
Lečí se uskutečnilo 5, a to kolem farmy VOD, remíz Boří,
Lopatě, ve Žlíbkách a Cigánách. Výsledkem bylo 27 ks
bažantů a 4 ks zajíců. Zajíc byl loven pouze z důvodů zajištění vzorků k vyšetření na tularemii, a to po 4 letech, co se
zajíci nelovili, protože místní honitba, ale i okolní honitby,
jsou ohniskem této nemoci zaječí zvěře. Nejde o honitbu,
ale o akci, která je všemi členy vnímána jako společenská
událost a setkání s přáteli myslivosti v závěru každého
roku.

Kamenosochařství
NOVÁK Tupesy

VELKOOBCHOD
www.tupesy-kamen.cz

Tel.: 572 597 129
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SPOLEK DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROCE 2005
Výroční schůze Spolku dobrovolných hasičů (SDH),
která se uskutečnila v lednu letošního roku, konstatovala,
že i rok 2005 byl náplní činnosti SDH rokem úspěšným.
Výbor se scházel vždy první pátek v měsíci při 70% účasti
členů výboru.
Každý nový kalendářní rok zahajujeme turistickým pochodem „Za Pavlem“ a v loňském roce byl již X. ročníkem.
Pochod je organizován ve spolupráci s Klubem českých
turistů, účastníků pochodu bylo 62.
Významnou akcí bylo stavění máje na návsi, která každým rokem přiláká desítky, ne-li stovky občanů, ale zejména
dětí, pro které SDH vždy připravuje zajímavé akce, jako
je: opékání špekáčků, jízda hasičským autem kolem obce
a nemalý zájem je o jízdu v kočáru s koňmi p. Karla Churého.
Naše družstvo se podílelo i na stavění máje u příležitosti
otevření Muzea keramiky.
Požární družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže na
Salaši, kde jsme v předchozích dvou letech obsadili vždy
první místo. V loňském roce jsme skončili na 2. místě těsně
za požárním družstvem ze Salaše. Tuto okrskovou soutěž je
nutno absolvovat, protože je podmínkou pro start na Velké
ceně OSH v Uherském Hradišti. Výsledky v této soutěži
odpovídají našim možnostem, neboť málokteré družstvo
startuje se zásahovým strojem jako my. Za dosažené
výsledky se nemusíme stydět.
Přestože vylepšování výstroje pro tuto soutěž je nákladné, máme pochopení u pana starosty i zastupitelstva
obce, protože účast na těchto soutěžích je také, v dobrém
slova smyslu, reprezentace obce. Dokladem je účast starosty
i některého zastupitele při soutěži.
Zúčastnili jsme se všech Velkých cen OV SDH Uherské Hradiště. Pozvání jsme přijali i na netradiční soutěž na
Smraďavce, kde jsme v roce 2004 vyhráli. V roce 2005 nás

odsunul na druhé místo zarostlý hřebík v kmenu stromu,
který se měl podle značení odříznout. Naše soutěžní aktivita
byla v loňském roce značná:
24. dubna
– Kunovice
26. dubna
– Dolní Němčí
3. července – Částkov
10. července – Mistřice
17. července – Tučapy
24. července – Kněžpole
31. července – Březolupy
7. srpna
– Vésky
21. srpna
– Kunovice
4. září
– Košíky
29. října
– Vésky.
Naši přípravu zaměříme na zkvalitnění osobní přípravy
a tréninku i na zesílení výkonu stroje s možností povolených
úprav.
Určitou starost nám dělá členská základna, do které
obtížně získáváme mladé a obětavé členy, protože u části
našich občanů je stále zakořeněn negativní názor na hasičskou činnost, přestože svými výsledky, vystupováním
a reprezentací jsme u většiny veřejnosti hodnoceni velmi
kladně. Dobrý „zvuk“ naší organizace v okrese dokladuje
i skutečnost, že jsme byli v měsíci květnu již podruhé pozváni k pořadatelské činnosti při Slováckém okruhu motocyklů
Bohumila Kováře ve Starém Městě. Na náročné sportovní
akci se podílelo 15 členů našeho sboru.
V roce 2006 bychom chtěli navazovat na úspěchy minulých let, dbát na připravenost, pohotovost a zejména na
omlazení naší dobrovolné společenské organizace.
Naši činnost a poslání organizace propagujeme na
internetových stránkách www.sdhtupesy.unas.cz
Cyril Martykán, předseda SDH

Z pamětí nejstaršího člena hasičské jednoty
Aloise Štolfy
Obec tupeská, zvaná jako obec hrnčířů, byla taky
významná svými řemeslníky, jako byli kováři, koláři, bednáři, výrobci sudů. Přesto naše obec byla zemědělská, kde
každý i ten malý, se snažil dobývat chléb života.
V té době byla vesnice skromná, ale malebná svými
žůdry a podrovnáním. Obytné stavení bylo kryté doškovou
střechou a v té době docházelo k požárům a nedej Bože, při
větru shořelo několik domů a stodol plných úrody. Proto
se sešli občané, aby tomu zabránili. A v neděli 26. června
roku 1890 založili požární sbor. Předsedou se stal nadučitel Martin Vymazal, velitelem Josef Králík, jednatelem
Karel Buršík. To byly začátky dobrovolného spolku hasičů
v Tupesích roku 1890.
Druhou generaci tvořili členové výboru Cyril Belant
- velitel, starosta obce a velitel okrsku, Jan Varmuža - předseda, Antonín Tománek - jednatel. Vzpomínám jako chlapec
na pohřeb pana Belanta, na velký doprovod členů místních
i okolních roku 1931.
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Třetí generaci jsem znal dobře, neboť do ní patřil i můj
otec Martin Štolfa a já jako mladý dorost spolu s kamarády
jsme tvořili družstvo mladých.
Dnešní čtvrtou generaci po zesnulém veliteli Pavlu Vávrovi a Aloisi Štolfovi, který přešel do spolku zasloužilých
členů, tvoří nynější výbor ve složení Cyril Martykán - předseda a starosta sboru, Josef Králík - velitel, Josef Salinger
- jednatel sboru. V roce 1997 při tehdejší povodni se členové
zúčastnili prací na pomoc občanům Starého Města.
Nemohu zapomenout na naše mladé členy, kteří
reprezentují naši jednotu na hasičských soutěžích pod vedením Pavla Churého, Martina Kachtíka, Tomáše Bártka
s dobrými výsledky. Proto jim přeji do budoucna, aby heslo
“Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě“ bylo
jejich životní krédo.
Dnešní SDH má 32 členů a 2 ženy tzv. “čestné
kmotřenky“.
Alois Štolfa
Tupesy

Z HISTORIE OBCE II.

SPOLEK JEDNOTY NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
První písemná zpráva o spolku Jednoty Navštívení Panny Marie v Tupesích je z 29. června 1929. Na tento den
byla svolána ustavující schůze spolku, které předsedal páter
Josef Stryhal, farář na Velehradě, kam farností patřila i obec
Tupesy, a na které bylo přítomno více než sto tupeských
občanů! Myšlenka založit spolek Jednoty Navštívení
Panny Marie však byla staršího data. Podnětem pro tuto
myšlenku byly stavební závady, které se začaly objevovat
v podobě prasklin na zdech místní kaple již v roce 1926.
Místní kaple je právě zasvěcena Navštívení Panny Marie
a byla budována v letech 1851 – 1854. Podle záznamu
z roku 1853 oltář pro kapli zhotovil:“ … Junak Jakub od
Olomouce rozený…“ (záznam nalezen 20. dubna 1954
při opravě kaple). V roce 1926 sloužila věřícím již 72 let.
Odborná komise zjistila, že příčinou trhání zdí kaple jsou
prohnilé půdní krovy a byla stanovena lhůta dvou až tří let
k opravě. S opravou střechy se rodila myšlenka na rozšíření
kaple a právě organizačním orgánem, který měl práce řídit,
byl spolek Jednoty Navštívení Panny Marie. Předsedou
spolku byl zvolen velehradský farář Josef Stryhal a do 18-ti
členného výboru byla zvolena i jediná žena p. Florentína
Tománková z č. p. 1.
Rozpočet a podklady pro opravu kaple byly zabezpečeny Ing. Mrkvou z arcibiskupského panství z Olomouce.
Finanční prostředky byly získávány čtvrtletně, dále z kostelních sbírek a veřejných sbírek mezi ostatními občany.
V prosinci roku 1930 bylo na opravu kaple věnováno
1.750 korun od cukrovarnického podnikatele p. Maye za
pronájem a poškození pozemku při svozu cukrové řepy.
Peníze ze sbírek a darů byly ukládány do Rolnické záložny
a Raifeisenky.
Velký zlom v motivaci spolku nastal 4. února 1934, kdy
se na valnou hromadu spolku dostavili zástupci sousední
obce Zlechova s návrhem: „… postavit společný kostel
mezi obcemi Tupesy a Zlechovem…“ Tento návrh byl odsouhlasen 18. února 1934 s podmínkou, že obec Zlechov
složí stejný obnos, jaký má k dispozici tupeská Jednota Navštívení Panny Marie. Dále bylo ujednáno: „… se stavbou
kostela bude započato na jaře roku 1935…!“
„Člověk míní, pán Bůh mění.“ Prastaré lidové přísloví!
Co platilo na počátku tohoto roku, nemělo již platnost na
jeho konci! Totiž: v závěru roku 1934 (23. prosince 1934)
došlo k dalšímu závažnému rozhodnutí – upustit od stavby
společného kostela se Zlechovem. Důvod je dosti nejasný,
ale určitě hrál velkou roli regionální patriotismus!
Počátkem roku 1936 je opět výbor spolku Jednoty
Navštívení Panny Marie NA SAMÉM POČÁTKU své
činnosti, protože přijímá nové usnesení, které není zaměřeno na opravu a rozšíření, ale na VÝSTAVBU nové
kaple! V záměru bylo stávající kapli zbourat a na témže
místě postavit novou, větší. Tento záměr byl odmítnut. Na
valné hromadě spolku Jednoty 24. ledna 1937 byla páterem Vítkem, farářem z Velehradu, znovu otevřena možnost
výstavby společného kostela pro obce Tupesy a Zlechov.
Jednání v tomto směru byla neúspěšná a praktická činnost
spolku postupně tlumena vzniklou politickou situací a
pozdější okupací republiky.
Tupesy

Na valné hromadě, v březnu 1940, je vykazována na
účtech hotovost 71.609 korun. Do 26. dubna 1942 dochází
k navýšení hotovosti na 82.245 korun. V průběhu válečných let 1941 – 1945 byly vyměněny nebo opraveny některé krovy, opraven sokl, poopravena krytina, zakytována
věž, pořízeny dvě nové lavice, dveře na kůr a provedeny
některé vnitřní opravy. První vnitřní malba kaple byla provedena ještě v roce 1937. Malbu provedl Alois Opluštil,
malíř ze Starého Města.
Není bez zajímavosti, že se v průběhu válečných let část
stavebního materiálu, zejména hašeného vápna, ztratila,
prostě změnila majitele bez povolení spolku.
Poválečná valná hromada spolku Jednoty Navštívení
Panny Marie se uskutečnila 26. prosince 1946. K tomuto
datu byla vykazována hotovost 193.000 korun. Výstavba
nového kostela byla vyňata z programu spolku a 5. března
1947 bylo jednáno o založení a postavení nového společného hřbitova pro obec Tupesy a Zlechov v hraničním
katastru „Podsečiny“. „… náklady na postavení nového
hřbitova budou hrazeny rovným dílem spolkem tupeské
Jednoty Navštívení Panny Marie a spolkem Svaté Anny ve
Zlechově…“ Nová programová novinka! V průběhu tohoto
roku se jednalo o velikosti hřbitova, byly provedeny půdní
sondy, zda místo bude vhodné k pohřbívání, bylo jednáno
s majiteli pozemků, zda podstoupí pozemek darem, výměnou nebo vykoupením. Dále bylo jednáno o zřízení nové
cesty ke hřbitovu a technickém zvládnutí návozu zeminy
do doliny přes „Zlechovské loučky“.
V letech 1948 – 1951 se oba spolky, jak v Tupesích tak
ve Zlechově, zabývaly přípravami výstavby nového hřbitova. A to bylo vše, protože na valné hromadě 26. prosince
1951 byla projednána výzva Okresního úřadu v Uherském
Hradišti, která nabízela:
a) začlenění spolků do nově vzniklé Charity, nebo
b) zrušení těchto spolků.
Opakovaná valná hromada v Tupesích rozhodla 28. prosince 1951, aby spolek Jednoty Navštívení Panny Marie
v Tupesích byl rozpuštěn a činnost ukončena!
V průběhu dvaadvacetileté činnosti spolku Jednoty
Navštívení Panny Marie bylo jeho hlavním posláním
zabezpečit opravu kaple, přístavbu kaple, později nového kostela a nové kaple. Podařilo se naplnit původní cíl
– opravu kaple.
Je třeba kladně zhodnotit i osvětovou činnost spolku,
která v průběhu let byla zaměřena především na přednášky
s církevní tematikou a v poválečných letech i na pořádání
tanečních zábav.
Po rozpuštění Jednoty bylo rozhodnuto finanční prostředky, které byly získány na výstavbu kaple, věnovat na
výstavbu tupesko-zlechovského hřbitova. Od tohoto rozhodnutí uplynulo ještě 9 let, než byla stavba společného
hřbitova uskutečněna. Výstavba probíhala v letech 1960
– 1962. Prvním pohřbeným občanem na tomto hřbitově
byl zlechovský občan p. František Janků. Ke 14. říjnu
1998 bylo na tomto hřbitově pohřbeno 292 občanů Zlechova (70,7 %), 107 občanů Tupes (25,9 %) a 14 občanů
v urnovém háji (3,4 %).
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Kalendář akcí KČT Tupesy na rok 2006
Klub českých turistů zve na své kulturně poznávací
zájezdy všechny, kteří mají zájem o poznávání přírody
a historických krás naší vlasti:

4. června 2006 - Pouť na Klimentek
11. června 2006 - Pouť na Barborce

11. února 2006 - Autobusový zájezd na Soláň /Mikula/
- zájezd se bude opakovat v případě, že bude dostatek
zájemců a naplní se autobus
- závazná přihláška se zálohou 100 Kč do 5. února 2006

17. června 2006 - Autobusový zájezd “Javorníky“
- podle zdatnosti nabízíme :
a) údolí Vranče - Portáš - Malý Javorník - Karolínka
/11 km/
b) Vranča - Malý Javorník - Stratenec - Velké Karlovice
/16 km/
c) Vranča - Velký Javorník - Kasárna - Podťaté /18 km/
- muzeum Velké Karlovice - možnost oběda a občerstvení
- závazná přihláška se zálohou 120 Kč do 31. května
2006

20. - 25. února 2006 - Pobyt na základně ve Vrbně pod
Pradědem /Mikula/
Všechny školy na bývalém okrese Uherské Hradiště mají
jarní prázdniny.
- možnosti lyžování a běžkování v okolí Vrbna nebo Pradědu
- nocleh 80 Kč za noc
- závazná přihláška se zálohou 200 Kč do 31. ledna 2006

8. - 14. července 2006 - Týdenní pobyt na ubytovně
KČT Náchod
- moderně vybavená ubytovna - dvoulůžkové pokoje, vy
bavená kuchyňka, společenská místnost, TV, sprchy
- možnost turistiky: Hronov, Dobrošov, Nové Město nad
Metují, Babiččino údolí, Adršpašské skály, Broumovské
skály ...
- závazná přihláška se zál. 200 Kč do 31. května 2006

25. února 2006 - Memoriál Pavla Vávry
- start od ZŠ Tupesy v 8.30 hod.
- putování v oblasti Salašska s cílem pod Břesteckou
skalou
- společná akce SDH Tupesy a KČT Tupesy

srpen 2006 - Vysokohorská turistika - Veľký Slavkov
- Vysoké Tatry
- přihlášky a informace Jiří Vycudilík

28. ledna 2006 - Autobusový zájezd na Soláň /Mikula/
- možnost sjezdového i běžkařského lyžování na výborně
upravených trasách
- vždy výborné sněhové podmínky
- závazná přihláška se zálohou 100 Kč

25. března 2006 - Zahájení turistické sezóny 2006
- autobusem Zlín-Brno na Stupavu - odjezd ze Zlechova
v 6.54 hod., z Buchlovic v 7.02 hod.
- putování na trase Stupava - Hroby - Osvětimanské skály
- Osvětimany
- odjezd autobusem z Osvětiman ve 14.40 hod.
22. dubna 2006 - Pěší turistika do oblasti “Kameňáku“
- autobusem Zlín - Brno do Koryčan - odjezd ze Zlechova
v 6.54 hod., z Buchlovic v 7.02 hod.
- putování na trase Koryčany - Zavadilka - Kameňák Osvětimany
- odjezd autobusem z Osvětiman ve 14.40 hod.
6. května 2006 - Autobusový zájezd Olomouc - Javoříčko
- Bouzov
- program: prohlídka Olomouce, návštěva Javoříčské jes
kyně - odtud pěšky na Bouzov /asi 6 km/, zastávka Loštice
- výroba tvarůžek, případně Mladečské jeskyně
- závazná přihláška se zálohou 120 Kč do 20. dubna
2006
27. května 2006 - Na kole lužním pralesem
- projížďka na kole lužním pralesem při soutoku Moravy
a Dyje - okružní jízda v národní přírodní památce Ran
špurk - možnost návštěvy Velkomoravského hradiště
v Mikulčicích
- odjezd vlakem ze St. Města v 6.59 hod. do Břeclavy /cena
přepravy kola je 20 Kč/
- vedoucím akce je František Mikula, tel. 572 597 106
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16. září 2006 - Na kole Lednicko-valtickým areálem
- okruhová jízda i na obyčejném kole pro všechny
zájemce
- možné cíle : Janův hrad, Lednický zámecký areál s minaretem, Lednice, U tří grácií, Sv. Hubert, Rendezvous,
Belvedere, Valtice ... cíl Břeclav - celý okruh asi 40 km
- odjezd vlakem ze St. Města v 6.59 hod. do Břeclavy
/cena přepravy kola je 20 Kč/
- vedoucí akce je František Mikula, tel. 572 597 106
7. října 2006 - Chřibská třiatřicítka
- sraz na náměstí v Buchlovicích v 9.15 hod.
14. října 2006 - Autobusový zájezd na putování slováckými vinohrady
a/ putování z Milotic do Mutěnic kolem vinných búd
/asi 16 km/
b/ putování Dubňansků horů, kolem sklépků plných burčáku v Mutěnicích /asi 5 km/
- závazná přihláška se zálohou 70 Kč do 30. září 2006
18. listopadu 2006 - Zakončení sezony 2006
- putování podzimním Buchlovskem
- sraz v 9.15 hod. na náměstí v Buchlovicích
25. listopadu 2006 - Za Belišovým stínem
- možnost účasti na vzpomínkovém výšlapu
- sraz v 9.15 hod. na náměstí v Buchlovicích
8. prosince 2006 - Valná hromada KČT
30. prosince 2006 - Předsilvestrovský výstup na Brdo
- 32. ročník
Tupesy

Cyklopitour
V sobotu 16. července
2005 se v Tupesích konal
1. ročník cyklistického výletu
Cyklopitour. Smyslem této
akce bylo projet na kole pořadateli předem stanovenou
trasu (Tupesy, Zlechov, Boršice, Buchlovice, Břestek),
v průběhu které byly plánovány přestávky v restauračních
zařízeních (U Barmana, Zlechovská hospoda, Hostinec
u Gabrielů, Kavárna Gréta, Restaurace Záložna, Hospoda
u Klokana, Tupecká hospoda a Kavárna v Plotkách).
Sraz účastníků pro registraci byl v 10:30 hodin na návsi
u Jednoty v Tupesích, kde byl zároveň start i cíl. Doporučeným typem kola byla tzv. „ukrajina“. Po celou dobu výletu
bylo k dispozici v případě poruchy doprovodné vozidlo pod
vedením Svati Uhlíře.
Účastníci výletu mohli kromě své fyzické kondice ukázat i vlastní kreativitu a to při úpravách svých kol a samozřejmě
i svých zevnějšků. Soutěžilo se totiž o nejlepší masku či převlek a vítěz pak obdržel na základě tajného hlasování všech
účastníků originální cenu CyklopitourRum®. Tuto cenu nakonec vyhrál Pavel Churý, který byl převlečen za „tupeskou
tetku“.
2. ročník cyklistického výletu Cyklopitour se bude konat v sobotu 15. července 2006. Již nyní jste všichni srdečně
zváni.
Kontaktní osoby Cyklopitour:
Jaroslav Pelikán (mobil: 732 883 389, e-mail: pelosjara@seznam.cz)
Pavel Churý (mobil: 739 086 075)

Zajímá nás
Pohyblivé křesťanské svátky roku
- Popeleční středa
- Zelený čtvrtek
- Hod boží velikonoční
- Velikonoční pondělí
- svátek Navštívení p. Marie
- Boží hod svatodušní
- Boží tělo připadá na

2005
9. 2.
24. 3.
27. 3.
28. 3.
31. 5.

2006
1. 3.
13. 4.
16. 4.
17. 4.
31. 5.
4. 6.
15. 6.

Před 30 lety k 1. 1. 1975 měla obec :
- počet domů 380
z toho počtu v 53 domech žila jen 1 osoba
v 68 domech žily jen 2 osoby
10 obytných domů bylo prázdných
- dospělých občanů bylo v obci 886. Z tohoto počtu 412
mužů a 474 žen.
- osobních aut bylo celkem 112
- motocyklů včetně malomotocyklů zn. Pionýr 86 ks
- televizi vlastnilo 281 domácností, rádio 306 domácností
- důchodců bylo 326 a měsíčně se těmto vyplácelo na důchodech 270.294 Kč
Na režim letního času přistoupíme v noci z 26. března
na 27. března 2006, posuneme hodinovou ručičku o jednu
hodinu dopředu. S letním časem se rozloučíme v noci
29. října.
Letní čas byl zaveden již za Rakouska -Uherska
1915-1916, dále v období 1940-1949 a po třicetileté přestávTupesy

ce v roce 1979. Význam je uváden zejména ekonomický.
Skutečností je, že 1/3 obyvatel změnou času značně trpí.
Oficiální statistika uvádí, že asi 100 lidí na následky změny
času umírá.
Pozoruhodný je boj odpůrce letního času pekaře
p. Stanislava Pecky ze Sobětuh na Chrudimsku. Bojuje
proti letnímu času již několik let. Obrací se na Parlament
i na prezidentskou kancelář a neuspěl ani u Evropského
soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
A je zima ...
Významným předmětem zájmu u většiny našich občanů je letošní zima. Nemohu pochopit, proč? Žádné velké
mrazy ještě nebyly. Sníh jen tak, tak pokryl naši nádhernou
krajinu. Radost pro děti, pro běžkaře, menší pro nás, kteří
bydlíme v blízkosti průjezdných silnic. Prosinec 2001 měl
sněhovou pokrývku, která dosahovala až 40 cm, noční teploty v průměru mínus 7 °C - denní teploty mínus 5 °C. Závěr
prosince 2001 byl bojem se sněhem a mrazem: 26. a 27. 12.
noční teploty mínus 16 °C - denní teploty mínus 11 °C.
Leden roku 2002: sněhová kalamita postihla celé území republiky, pro přívaly sněhu nebyly sjízdné buchlovské
hory. Sněhová vrstva dosahovala výše 50 cm a takováto
kalamita byla naposled v roce 1990. Ale prosinec roku 2002:
26. - 31. 12. 2002 byla denní teplota v průměru plus
3,5°C.
Tedy - buď pochválena letošní zima!
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Kulturní kalendář obce :
1. 786 let od první písemné zprávy o existenci naší obce
/1220/, kdy je připomínána jako obec TUPICI. Byla
součástí velehradského kláštera. Název je odvozen od
osobního jmén TUP, buď předka původních obyvatel
nebo od jména velmože TUPA.
2. 271 let od vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého, která
stojí před domem č. p. 18. Ještě před první světovou
válkou byly u sochy konány pobožnosti k oslavě tohoto
světce.
3. 140 let od založení morového hřbitova v části Sítí pro
pohřbívání zemřelých občanů následkem cholery /dnešní
fotbalové hřiště/. Choleru pravděpodobně rozšířilo
pruské vojsko, které bylo v obci ležením.
4. 60 let od zahájení výroby v místní provozovně Smaltovna, podniku na výrobu smaltovaného zboží: Smaltovna,
Kovoděl a zpětně Smaltovna.
Zakladatel: p. Miroslav Úředníček.
5. 30 let od založení dětského folklorního souboru ČUTORA, který dvacet let spolupracoval s cimbálovou mu-

6.

7.

8

9.
10.

zikou Velehrad. Uskutečnil desítky vystoupení a týdenní
umělecké turné po Holandsku /1992/.
30 let uplynulo od doby, kdy byl položen základní
kámen pro přístavbu základní školy a výstavbu nové
budovy mateřské školy /15. 4. 1976/. Stavba byla předána
do užívání 9. 9. 1978.
30 let od zahájení svozu domovního komunálního
odpadu. Místní národní výbor zakoupil pro domácnosti
368 ks popelnic. Roční poplatek v té době činil 80 Kč
ročně.
10 let od dokončení a kolaudace rekonstrukce školní
budovy, která v historii školy nemá obdoby. Náklady
přesáhly 6 milionů korun. Garantem rekonstrukce byl
starosta obce p. Alois Šarata.
10 let od vybudování a otevření nové pálenice ovocného
kvasu nákladem půlmilionu korun.
17. ročník Koštu vín se v letošním roce uskuteční
1. dubna v tělocvičně základní školy. Začátek koštu vín
je ve 14.00 hodin. Opět bohatá tombola, bufet a cimbálová muzika DOLINA s primášem Pavlem Mitášem.

HISTORICKY uznávané názvy jednotlivých částí
naší obce:
NÁVES – střed obce s kaplí, školou, obecním úřadem
KE BŘESTKU – při silnici od mostu přes potok ve
směru na Břestek po zastavěnou část obce.
OD BORŠIC – druhá odbočka ze silnice ke Břestku , U
transformátoru“ s možným spojením: Za humna,
ULIČKOU do Buchlovic, STUDENÝM ŽLEBEM
do Boršic /jen za suchých dnů/.

zpevněná cesta spojující horní a dolní část naší
obce
V PLOTKÁCH – od školy a obchodu Jednoty ve směru
na horní křižovatku silnice Zlechov - Velehrad:
NAD PLOTKAMA.
SOUHRADY – obydlená část obce při místních komunikacích, které jsou odbočkami křižovatky Nad
plotkama vlevo. Při spodní cestě Dolní Souhrady,
při horní cestě Horní Souhrady.

ZA POTOKEM – první odbočka vlevo za mostem přes
Zlechovský potok, spodní cesta po proudu potoka.
Tato část obce je zakončena domem čp. 7 a v mi
nulosti byla označována názvem „Močidla“ “Na močidlech“.

K VELEHRADU – domy při silnici od křižovatky Nad
Plotkama ve směru na Velehrad.

KOPEC – první odbočka vlevo za mostem přes Zlechovský potok, kolem sochy sv. Jana a pak při horní
cestě.

KE ZLECHOVU – při silnici od křižovatky Nad Plotkama
ve směru na Zlechov.

KOUT - V KOUTĚ – obydlená část obce od kaple ve
směru proti proudu potoka západním směrem.

ZA CHALOUPKAMA – nová zástavba v části obce
Kopeček.

V KONCI – nově i ulice HLAVNÍ, od kaple při silnici
ve směru na Zlechov.
VÝVOZEK – odbočka ze silnice V KONCI - úvozová

11. února 2006

KOPEČEK – celá zastavěná část nad silniční křižovatkou
PLOTKY.

KE SMALTOVNĚ – dříve v CIHELNĚ: poslední odbočka
ze silnice ke Zlechovu, zástavba části, kde dříve
byla provozována cihelna, později slavná Úředníčkova keramika.

ZVEME!

Lyžování Javorníky
Přihlášky IHNED! Tel: 572 597 106
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Skutečné a úsměvné příběhy ................
Praha. Jídelna U koruny.
Narváno. Koupil si dvojité párky, položil na stůl a šel si koupit pivo. Když se vracel s pivem vidí, že na stole je taštička a
nějaká šikovná dívenka pojídá párky.
Neudržel se : “Žereš moje párky!“ Dívenka se podívala něžně, odsunula taštičku a tam ležely jeho netknuté dvojité párky.
Ten den neobědval, ale rychle mizel v davu.
To se v dávné minulosti celá parta vracela z Tater. Pohodová cesta. V Přerově : „Jak přesedneme, tak pojíme, protože máme
na cestu pečená kuřata. Všichni si půjdou umýt ruce.“
Času bylo dost, umýt ruce za dvě kačky nebyl problém. Přesedli jsme, rozdali ubrousky, chleba a ....
začali hledat ta kuřata. Byla! V Popradě v igelitové tašce !
„Tato, děláš celej deň hovno, tak aspoň zpívej...“
Když sem měl šest rokou, spadl sem z lavky do potoka, vyrazil si dech a trochu se potloukl. Stařeček mě v náručí odnesli
do kuchyně na otoman, oživovali, klečeli u postele, plakali a se zavřenýma očima se modlili, aby mě pán Bůh zachránil.
Ale já sem potichučku z teho otomana utékl. Když otevřeli oči, byl sem fuč. Vyběhli za mnou na dvůr a enom sem slyšel,
jak křičeli : „Já tě, ty sviňo, zabiju. !“ Nezabili.
V.L.jezdil do zaměstnání, pracoval v ZPS, autem MB, starší typ a nebylo docela v pořádku.
Kdysi se vracel z odpolední a v Kvítkovicích ho zastavil stopař, jestli by ho nevzal do Starého Města. „Proč ne, sedni.“
O kousek dál je zastavila silniční kontrola a protože auto opravdu nebylo v pořádku, vzali mu technický průkaz auta. Při
další jízdě až do St. Města si ulevoval těžkým kalibrem. Ve St. Městě vystoupil stopař a ptál se, co za svezení. “ No nic,
proboha!“ A teď přišlo to největší překvapení: stopař mu podává technický průkaz, který v nepozorovaném okamžiku stačil
policajtom při té kontrole auta ukrást. „...víte, mě teprve nedávno pustili z basy pro krádeže a navíc, policajt si musí dávat
větší pozor! Jó, a dík za svezení ...“
HODY 1964: „ ... proboha, co to děláte?“ „Co dělám? Leju do vína vodu“, řekl hospodský, „abyste se hned tak skoro
neožrali, to by bylo po hodech!“
Po jednom bále zametala p. Kedroňová v hospodě sál a mezi smetím se něco lesklo. „Aha, nekerá ztratila brožu.“ A než
mohla zjistit o jakou brožu se jedná, už tam tloukl jeden a ptal se , jestli nenašla zuby, které tam možná při muzice ztratil.
„.. a kdy mně vypadly to nevím, enom vím, že stály dva a půl tisíce korun.“
Vraceli se ze zájezdu, ještě pojedli a protože ho tlačily zuby, dal je do kabelky s jídlem. Ve Zlíně vystoupili, protáhli se
a manželka kabelku se zbytky jídla vyhodila na autobusáku do popelnice. Doma zase potřeboval zuby. Prohledali všechno, až si vzpomněli, že byly v tom sáčku. Rychle na autobus a do Zlína. Věřte, nevěřte, sáček a v něm zuby byl ještě
v popelnici.
Zedničina je těžká práce a stalo se, že si přetrhl šlachu na prostředníčku levé ruky a poslední článek zůstal v ohybu. Šel
na ortopedii, ale zlepšení nenastalo. Ptá se lékaře : „Co s tím?“ A ortopéd mu odpověděl : „Už nikdy nebudete hrát na
housle!“ Navštívil jiného odbornějšího, ale ten mu rovněž sdělil, že se s tím opravdu nedá nic dělat. „.. ale určitě sem
příjdete znovu!“ „Proč bych sem chodil ? Co bych tu dělal?“ „ Protože v tom článku postupně ztratíte cit a ten prst určitě
zase někam strčíte,“ řekl odbornější ortopéd.
Jednou ráno mu zazvonil telefon a příjemný ženský hlas mu sdělil: „Dobrý den, tady je hotel PUP Karlovy Vary. Vy jste si
u nás objednal dršťkovou polévku, tak Vám ji vezeme .“ Chvíli ticho a pak zajíkavá odpověď: „Proboha, já jsem si u vás
nic neobjednal a pak, za ty prachy, kde bych na to vzal. Tak to v žádném případě nejezděte!“ Zavěsil.
Nepřijeli. Za chvíli zazvonila sousedka a přinesla mu čerstvé dršťkové polévky.
-Mi-

LUTEX s. r. o.

Velkoobchod s textilem
Nákup, výroba a prodej textilního zboží

Kontakt: PRODEJNÍ SKLAD ZLECHOV, tel:. 572 597 165
Tupesy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA ROKU 2005
Přivítali jsme mezi námi
07. 01. 2005
27. 01. 2005
28. 01. 2005
06. 03. 2005
01. 06. 2005
09. 06. 2005
10. 06. 2005
05. 07. 2005
15. 07. 2005
03. 08. 2005
13. 08. 2005
24. 08. 2005
11. 09. 2005
22. 09. 2005
24. 10. 2005
01. 11. 2005

Sňatky

Petr Pelikán
Jan Kocourek
Tereza Maňková
Lucie Pochylá
Nicole Nováková
Rozárka Zálešáková
František Polách
Dominik Dudešek
Samira Lemaalem
Alžběta Hyráková
Jiří Chramcov
Tadeáš Kočenda
David Chrástek
Tina Prachmanová
Lenka Novotná
Valérie Novotná

V roce 2005 bylo uzavřeno 6 sňatků.

Nejstarší občané v roce 2005
Alois Chramcov
Františka Mikulová
Štěpánka Lakosilová
Filomena Smělíková
Františka Mařáková

87 let
92 let, DD Uherské Hradiště
92 let
93 let
95 let

Rozloučili jsme se
03. 01. 2005
06. 01. 2005
10. 03. 2005
13. 07. 2005
26. 07. 2005
01. 08. 2005
18. 08. 2005
18. 08. 2005
07. 09. 2005
15. 10. 2005
15. 10. 2005

Stanislav Oslzla
Marie Dudešková
Jindřich Ťuhýček
Bohumil Panáček, DD Buchlovice
Františka Zemánková, bývalá občanka Tupes
Zdenka Gabková
Marie Smělíková
Miroslav Tříska
Marie Hvožďová, DD Buchlovice
Stanislav Tománek
Ludmila Vavrušková

K datu 31. 12. 2005 měla naše obec 1.114 obyvatel hlášených k trvalému pobytu.

Upozornění občanům
Obecní úřad Zlechov upozorňuje občany, kteří vyřizují potřebné záležitosti při úmrtí blízké
osoby včetně pohřbení na veřejném pohřebišti ve Zlechově, aby se dostavili na Obecní úřad Zlechov
k udělení povolení pohřbení blízké osoby na veřejném pohřebišti ve Zlechově. S sebou ať vezmou
občanský průkaz, smuteční oznámení (parte) a list o prohlídce mrtvého.Toto je nutné z důvodu zákonné povinnosti vedení evidence zemřelích na veřejném pohřebišti ve Zlechově.
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