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Poslední stavení kryté doškovou střechou v Tupesích v části obce Za potokem v roce 1945. V domečku bydlela rodina Čechová.

V mé duši jak cimbál zní
píseň rodného kraje.
Rozvlní pahorky dětství
obilí s neposednou kšticí zraje.

Myšlenka zablýskne o kámen,
rozechvěje korunu stromů,
na starý práh s doškovou střechou
rád vracím se domů.

Zase jsem na splávku,
do koše chytám stříbrné rybičky
a do vody pouštím je znova.
Škoda jich - škoda!

Krajina roztouženého  rána,
potůčkem dětství je obehnána
a černá paní z Buchlova
pověsti kraje vyvolá.

Píseň rodného kraje.
Jan Kropáč

Vydal Obecní úřad v Tupesích prostřednictvím školské a kulturní komise v lednu 2007. Zpravodaj tištěn v nákladu 550 kusů.
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Vážení spoluobčané,
vítám Vás při čtení zpravodaje obce Tupesy. Zpravo-

daje, který přináší jak přehled uplynulého roku 2006, tak 
také toho, co chceme učinit v roce novém.

Uplynulý rok byl naplněn mnoha významnými událost-
mi a  věřím, že i ve Vašem životě převažovaly ty dobré, na 
které budete rádi vzpomínat. 

Rok 2006  začínal tuhou zimou, ve které nás na počát-
ku roku rozehřál pozdrav tříkrálových koledníků. V jarních 
měsících obec zorganizovala sběr šatstva a textilu. Sběr 
se setkal s velkým ohlasem a v letošním roce předpoklá-
dáme jeho opakování. 

Výraznou stavební akcí byla v loňském roce rozsáhlá 
oprava střechy tělocvičny – výměna krytiny, okapů a svo-
dů nad tělocvičnou i přilehlými dílnami. Stará krytina byla 
ve velmi špatném stavu a do tělocvičny zatékalo. Celou 
opravu provedla firma Klempex nákladem  926.753,50 
Kč. - celou částku obec hradila ze svého rozpočtu. Větši-
na občanů si pravděpodobně všimla také nových světel 
veřejného osvětlení u hlavních průjezdových komuni-
kací. Stará světla byla ve špatném stavu a jejich opravy 
začínaly být naprosto neekonomické. Celková částka na 
výměnu osvětlení, kterou obec z rozpočtu hradila, byla  
167.714,60 Kč. Světla, která jsou po vyčištění ještě pou-
žitelná, budeme při postupných opravách vyměňovat za 
světla již nefunkční.

Při jarním tání se opět projevila nutnost výraznější péče 
o krajinu. Oblast kolem „Krátkého potůčku“ a soutoku 
Krátkého potůčku se Zlechovským potokem se proměni-
la ve velké jezero a  dlouhodobou mokřinu. Po žádostech 
obce provedl správce toku alespoň nouzové opatření. 
Zcela jistě nás čeká systematické úsilí o revitalizaci kraji-
ny tak, aby zde voda, která do krajiny neodmyslitelně patří 
a krajinu oživuje, zůstávala. Abychom vodní toky dokázali 
upravit způsobem, kdy budou pro drobnou zvěř a ptactvo 
přirozeným biokoridorem a pro nás, kteří krajinu užíváme, 
pak příjemným průvodcem u výletních cest. 

Významnou událostí pro celou obec bylo vysvěcení 
praporu obce Tupesy 2. září 2006. Slavnostní den dal pří-
ležitost vyniknout kráse tupeských krojů  a byl příležitostí 
pro setkání všech občanů. Jak ve své promluvě zdůraznil 
světitel P. Miroslav Suchomel, společný prapor a znak na-
bízí příležitost ke sjednocení našeho individuálního úsilí 
pro rozvoj obce. Tupesy se již tradičně prezentovaly na 
Slavnostech vína a Dnu otevřených památek v Uherském 
Hradišti. Ozdobou prezentace obce bylo kromě krojova-
ných párů vystoupení Mužského pěveckého sboru Tu-
pešané. 

Podzimní komunální volby znamenaly pro obec Tu-
pesy zásadní změnu. Po dlouhé době se zastupitelstvo 
obce výrazně změnilo. V devítičlenném zastupitelstvu je 
pět členů nových. Snoubí se zde zkušenost spolu s no-
vým elánem a řadou nových myšlenek. Většina odstupu-
jících zastupitelů v  čele s p. C. Churým vedla obec po 
několik volebních období a patří jim oprávněný dík za 
provedenou práci. 

Úsilí zastupitelstva bude zaměřeno mimo jiné  rozvoji 
spolkového a kulturního života v obci. Na péči o krajinu, 

veřejné prostranství  a o revitalizaci krajiny okolo obce. 
Chceme přispět k dalšímu stavebnímu  rozvoji obce a její 
vybavenosti. Budeme pokračovat v úsilí o vyčištění Zle-
chovského potoka od splaškových vod a vybudování  
čistírny odpadních vod. Nedílnou součástí naší snahy je 
zaměřit  se na ekologii. Tak jako v minulosti bude obec 
podporovat úsilí místních dobrovolnických organiza-
cí, především tam, kde je vidět vlastní snaha o zlepšení  
a spolupráci pro rozvoj obce.

Zastupitelstvo se chce při financování rozvojových zá-
měrů zaměřit na možnosti spolufinancování z rozvojových 
fondů a operačních programů, podporovaných EU.

Jeden z nejnaléhavějších úkolů, který vidíme, je úpra-
va Orlovny – dnes velmi problematicky využívané místo 
v centru obce. Po rozsáhlém připomínkování byla  studie 
využití Orlovny představena na schůzi zastupitelstva obce. 
Projekt rekonstrukce Orlovny chceme realizovat v souvis-
losti vybudování naučné stezky „Cesty keramiky“. 

V letošním roce se chceme zaměřit na přípravu pro-
jektů  - především Orlovny – která by měla poskytnout 
prostor pro využití školou, školkou, maminkami s dětmi 
i staršími. Měl by vzniknout prostor, který umožní využití 
jak sportovní, tak společenské a kulturní.Do té doby, než 
se začne s realizací projektu, bude Orlovna po nezbyt-
ných úpravách zpřístupněna. Pro dohled nad majetkem, 
nad prostory Orlovny a centra obce chceme vyzkoušet 
instalaci kamerového systému.

Začali jsme pracovat na projektu opravy komunikace 
směrem ke Břestku a přilehlém chodníku (pravá strana 
při výjezdu z obce). Naší snahou bude realizace v letoš-
ním roce.

Záměr o pomoc s rekonstrukcí a modernizací bydlení 
vyústil v jednání se Státním fondem rozvoje bydlení tak, 
aby obec mohla půjčovat zájemcům prostředky na opra-
vu a rekonstrukci bydlení. Budeme rádi, pokud se podaří 
i s touto pomocí bydlení v obci modernizovat a přitom 
udržet charakter  venkovské zástavby. Malebnost domů, 
úprava  předzahrádek a krása sedlových střech zcela jis-
tě udělá radost nejenom návštěvníkům obce, ale hlavně 
nám samotným.

Palčivou se stala také otázka opravy památek. Již jsme 
začali jednání o opravě národní kulturní památky – sochy 
Sv. Jana Nepomuckého a Boží muky – v části obce od 
Boršic. Usilujeme o spolufinancování této opravy z pro-
středků fondu kultury Zlínského kraje. Nezbytné je také 
zpracování projektu na sanaci krovu a statické zajištění 
na památkově chráněném domu č.p. 118 – muzeum ke-
ramiky.

Čeká nás drobnější oprava střechy nad školkou  a jiné 
drobné opravy, či vylepšení. Uvítáme každý názor, radu, 
či pomoc.  

Řada záměrů souvisejících především s revitalizací 
krajiny a rozvojem obce je spojena s územně plánovací 
dokumentací. Pořízení nové územně plánovací doku-
mentace, na níž bude moci stavět svoji koncepční práci 
nejenom toto zastupitelstvo, je jeden ze zásadních bodů  
našeho programu.

Při své činnosti se chceme opírat především o fungu-

Slovo starosty...
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik postřehů z mého osmiletého působení ve funkci starosty naší obce.
Před volbami v roce 1998 mi byla nabídnuta kandidatura na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů. Po pře-

svědčování jsem s touto nabídkou nakonec souhlasil a kandidoval. Až teprve po volbě starosty a nástupu na obecní 
úřad jsem zjistil, že účet obecního úřadu je prázdný a není zaplaceno několik faktur, a to i za potraviny ve školní ku-
chyni při ZŠ. Snad i proto nebyl o tuto funkci zájem. Vše se během roku 1999 uvedlo do řádného finančního stavu, ale 
musela být zaplacena pokuta ve výši 50 000,-Kč za vykoupený a nezaplacený rodinný domek. Během roku 2000 byla 
zaplacena poslední splátka úvěru na opravu ZŠ. Tím samozřejmě ještě všechno nekončilo, byl jsem např. zavázán 
vybudováním části inženýrských sítí a zpevněné komunikace v části obce Za Humny a kompletních inženýrských sítí 
směrem ke Břestku. Tyto nemalé investice nám bránily v realizaci jiných akcí v obci. Tímto chci jenom poukázat na 
svůj ne zrovna ideální nástup. Nebudu dále vypisovat akce, které byly průběžně za ta léta zveřejňovány v místních 
zpravodajích. 

Předpokládám, že finanční zpráva o hospodaření za loňský rok a zůstatek finančních prostředků na účtech jsou 
zmíněny na jiném místě v tomto zpravodaji.Jsem si vědom toho, že se něco podařilo udělat dříve, něco později 
a něco zatím vůbec, ale finanční prostředky v řádech milionů na účtech obecního úřadu jsou, ať už budou použity na 
cokoliv. Myslím, že se tedy minulé zastupitelstvo nemá za co stydět. 

Rád bych touto cestou poděkoval bývalým spolupracovnicím p. Šimonové a sl. Úředníčkové, pracovníkům i bri-
gádníkům OÚ a v neposlední řadě zastupitelům v obou volebních obdobích, členům všech komisí, ředitelce ZŠ 
a předsedům složek.   Vzpomněl bych zde ještě věc, která mi určitě neschází, a to jsou víkendové a pozdní večerní 
telefonáty také spoluobčanů, z nichž některé byly plné zla a nenávisti.

Nově zvolenému zastupitelstvu obce blahopřeji ke zvolení a do jejich práce jim přeji hodně zdraví a pracovního 
úsilí, panu starostovi především pevné nervy a Vám, spoluobčanům, i když je již začátek měsíce února, hodně zdraví, 
spokojenosti a pouze radost v roce 2007. I když jsem v současné době již jen jedním ze zastupitelů, budu se také 
nadále snažit pracovat ve prospěch a rozvoj naší krásné obce Tupesy.                                                          Cyril Churý

Podpora  pro  opravy  a  modernizaci  bydlení
Obce mohou s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení poskytovat nízkoúročený úvěr na opra-

vy a modernizace bydlení. Na základě zájmu mezi občany o tuto podporu se obec rozhodla o ten-
to nízkoúročený úvěr  požádat. Se základními informacemi byli občané seznámeni v informační 
kampani v prosinci.  Základní výhodou tohoto úvěru je nízké úročení, a to pouze 3%, rychlost 
a jednoduchost vyřízení. Úvěr lze využít na veškeré práce související s opravou a modernizací 
bydlení, např. výměna střechy, zateplení domů, výměna oken, opravy podlah, kuchyní, schodiště 
atd..  Z úvěru nelze hradit např. oplocení, garáže, venkovní úpravy atd. 

•  Státní fond rozvoje bydlení úvěr poskytne obci, ta se musí zaručit za splácení a obec úvěr 
podle vlastních pravidel zprostředkovává žadatelům. Mezi základní podmínky patří - trvalé 
bydliště v obci Tupesy, opravovaná nemovitost musí být v katastru obce Tupesy, musí být ve 
vlastnictví žadatele a  na stavební práce je třeba mít ohlášku, nebo stavební povolení.  

•  Obec Tupesy se rozhodla poskytovat úvěr ve výši max. 200.000.- Kč. Do částky 100.000.- Kč je nezbytné mít jed-
noho ručitele, při úvěru ve výši nad 100.000.- Kč dva ručitele. Kompletní pravidla, stejně jako i vzor žádosti jsou 
dostupné na obecním úřadě nebo na www.tupesy.cz.

•  Úvěrem lze hradit vždy pouze polovinu všech fakturačně doložených nákladů. Z nízkoúročeného úvěru nelze 
hradit práci provedenou svépomocí.

•  Podpis smlouvy se Státním fondem předpokládáme v případě kladného vyřízení  k 1.5.2007. Žadatelé, jejichž 
žádosti zastupitelstvo obce schválí, budou moci úvěr čerpat od května 2007.  V takovém případě bude možno 
uplatnit faktury ode dne podpisu smlouvy.

•  Na základě provedeného průzkumu a usnesení zastupitelstva obce Tupesy obec požádá o úvěr ve výši 
1.600.000. Kč. Termín podání žádosti (včetně příloh) od občanů je do 25.4.2007.

Budeme rádi pokud tato podpora pomůže nejenom zvýšit kvalitu bydlení v obci, ale pomůže také zkrášlit tvář obce.
O.V.

jící komise, které by mohly  být zprostředkovatelem pod-
nětů a informací.  

 Hledáme cesty, jak dát občanům Tupes více možností 
jak vyjádřit svůj názor na dění v obci a na jednotlivé pro-
blémy. Chceme připravit interaktivní a především aktuální 
internetovou prezentaci obce. 

Možná nejrychlejší odezvou nakolik občany zajímá 
dění v obci je účast na schůzích zastupitelstva obce. Po-
kud chci něco změnit, navrhnout řešení, podělit se s ná-
padem, tak  veřejné zasedání zastupitelstva je tím pravým 

místem k řešení. Ne vždy lze všechno vyřešit hned, ale 
rozhodně je to rychlejší cesta jak jiné. 

Na závěr si dovoluji poděkovat všem členům dobro-
volnických organizací, které v Tupesích působí, členům 
zastupitelstva a pracovníkům obecního úřadu. Smělé 
úkoly, které si zastupitelstvo dalo, nelze uskutečnit bez 
široké podpory a také Vaší pomoci. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám v novém roce vše dob-
ré a budu rád, když tento zpravodaj pro Vás nebude pou-
ze zdrojem informací, ale také inspirací pro rok 2007.

Oldřich Vávra
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1. PŘÍJMOVÁ ČÁST
 položka - název ................................................. Kč - v tis.

 l. příjmy daňové - tř. 1
 1111    DPFO záv. činnost .......................................1.700
 1112    DPFO  - SVČ  .................................................300
 1113    DPFO  - srážková ..........................................  100
 1121    DPPO ..........................................................1.900
 1122    DPPO  za obec  ..............................................100
 1211    DPH ............................................................  3.000
 1337    poplatek za likvidaci TKO ..............................400
 1343    popl. z místa .....................................................15
 1341    poplatek ze psů   ...............................................  9  
 1347    místní poplatek za provozovaný  VHP .............64 
 1351    odvod výtěžku z provozování VHP ..................60
 1361    správní poplatky   ............................................  74
             v tom : - matriční poplatky                    10
                          - povolení provozování VHP    64
 1511   daň z nemovitostí ............................................600

 2. nedaňové příjmy  - tř. 2
 2111   - zálohy na plyn /rest./ 3613 .............................  24
            - různé /fa/  6171 .................................................5
 2112     prodej publikace /3316/  ................................  45
 2131     nájemné za pozemek  /sing.1039/ ...................  7
                        -“-    /obecní 6171/  .................................2
 2132     nájemné    /3612/  ..........................................  39
                   -“-             /3613/ .......................................165
 2139    nájem za kanal. /2321/ ....................................  50
 2141    příjmy z úroků    /6310/  .................................100
 2210    přijaté pokuty    .................................................  5
 2324    vratka přepl. /6171 za plyn 5 tis.Kč/ ................  25
                    -“-        /3722 recykl. odpadů   20 tis.Kč/

 3.  kapitálové příjmy -  tř. 3
 3111     příjmy  z prodeje pozemků /3639 ..................  10
 

 4. přijaté dotace - tř. 4
 4112    neinvest. dotace ze st. rozpočtu  ...................267
 4121    neinvest. dotace od obcí  ..............................350
             /Zlechov 150, Břestek 200/
 4129    přísp. od obcí   ..................................................  4

 p ř í j m y    celkem ................................  9.420  tis. Kč

Návrh rozpočtu Obce Tupesy na rok 2007

VÝDAJOVÁ ČÁST
paragraf, název ...................................................  Kč v tis.
 1039   myslivecké sdružení  .........................................20
 2212   silnice ...............................................................  60
 2219   chodníky /dopl./ ..............................................710
 2221   provoz veřejné silniční dopravy ........................57
 2229   ost. záležitosti v silniční dopravě ......................40
 2321   kanalizace  ........................................................80
 2341   vodní díla v krajině ...........................................  60
 
 3113   základní škola - neinv. příspěvek ..................1400
                                     - investice a opravy ................224
 3314   knihovnická činnost ..........................................30
 3316   vydavatelská činnost .......................................105
 3319   ost. záležitosti kultury  /obecní kronika/ .............8
 3322   zachování a obnova kult. památek /skanzen/ ..70
 3326   opravy křížů .......................................................60
 3341   opravy rozhlasu .................................................30
 3349   zpravodaj  ..........................................................30
 3392   zájmová činnost - pěv. sbor ..............................45
 3399   ost. záležitosti kultury ......................................100
 3419   tělovýchovná činnost - příspěvek TJ ..............100
 3421   využití volného času dětí a mládeže ..............  213
 3429   příspěvek KČT   ...................................................8

 3612   bytové hospodářství  .........................................   5
 3613   nebytové hospodářství .....................................10 
 3631   veřejné osvětlení   ...........................................160
 3632   pohřebnictví  ...................................................300
 3636   územní rozvoj ..................................................153
 3639   komunální služby a územní rozvoj j.n. ..........  615
 3633   inž. sítě ............................................................240

 3721   nebezpečné odpady .........................................10
 3722   sběr a svoz komunálních odpadů ..................505
 3723   sběr a svoz plastů, skla a papíru ......................35
 3745   veřejné prostranství ...........................................20

 4323   soc. právní ochrana dětí ....................................  4

 5512   požární ochrana  ..............................................  55

 6112   zastupitelstvo obce  ........................................850
 6171   činnost místní správy  ..................................  2253

 6310   služby peněžních ústavů  ................................  10
 6320   pojištění funkčně nespecif.  .............................  50
 6399   ostatní fin. operace - daň z příjmu obce  ........100

 6402   fin. vypořádání min. let  .....................................13
-------------------------------------------------------------------------------- 
 v ý d a j e    celkem  ................................. 8.838 tis. Kč

Rekapitulace:   příjmy 9.420  tis. Kč
                          Výdaje  -    8.838   tis. Kč
----------------------------------------------------------------------------------
 +    582 tis. Kč
Financování tř. 8
8115   změna stavu fin. prostř.  - 582
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I. Rozpočtové příjmy

1. daňové příjmy 7.253.289,11 Kč
-  v roce 2006 se skládaly z da-

ně z příjmů fyzických osob, 
právnických osob, z daně 
z přidané hodnoty, daně z ne-
movitostí

2. správní poplatky  599.642.- Kč
-  jednalo se o popl. za provozo-

vané VHP, popl. za užívání veřej-
ného prostranství, popl. ze psů, 
vybrané popl. za likvidaci kom. 
odpadu

3. neinvest. dotace       701.368.- Kč
-  dotace na státní správu, přísp. 

na ZŠ od sousedních obcí

4. příjmy z poskytování služeb       490.394,85 Kč
- z pronájmů, z úroků, finanční 

dary, aj.

5. příjmy z prodeje majetku        53.605.- Kč    
- prodej pozemků a inventáře

CELKOVÉ  příjmy obce v roce 2006   9.098.298,96 Kč

II. Rozpočtové výdaje 

1. místní komunikace a chodníky    103.705,90 Kč 
-  opravy a údržba

2. dopravní obslužnost silniční dopravy   57.290,50  Kč
-  příspěvek ČSAD

3. základní škola     2.339.537.-  Kč 
-  investice /výměna střechy tělovičny 

+ opravy/   1.039.537.-
    - příspěvek zřizovatele - obce 

 na - krytí neinv. výdajů 1.225.000.-
    - krytí invest. výdajů  75.000.-

4. provoz knihovny     46.958,29 Kč

5. činnost a dokumentace obecní kroniky   40.659.- Kč
 /vč. vydavatelské činnosti - nová 

publikace/ 

•••••••••••  Hospodaření obce Tupesy v roce 2006 •••••••••••• 

6. sdělovací prostředky   33.332,80 Kč
-  opravy místního rozhlasu, tisk 

zpravodaje

7. činnost SPOZ a kulturní akce v obci    113.159.- Kč
 /svěcení praporu,vánoční zpívá-

ní/

8. činnost Mužského pěv. sboru Tupešané      
101.496.- Kč

9. tělovýchovná činnost   110.157,50  Kč

10. činnost pro děti a mládež  99.218,40  Kč
-  dokonč. dětského hřiště v Sou-

hradech, náklady na provoz klu-
bovny

11. nebytové hospodářství   69.706.- Kč 

12. veřejné osvětlení   342.272,10 Kč

13. komunální služby a územní rozvoj  95.030.-   Kč
-  výkupy pozemků, územní plán

14. sběr a likvidace komunální odpadu     490.373.-   Kč

15. požární ochrana   65.178.-   Kč     

16. zastupitelstvo obce 1.048.531,33 Kč

17. příspěvky a dotace společ. organ.   40.000.- Kč

18. činnost místní správy  1.375.725,20 Kč
-  pojistné, bank. popl., neinvest. 

dotace a příspěvky, nákup ma-
teriálu, voda, plyn, el. energie, 
poštovní a telekomunikační služ-
by, poradenské a právní služby, 
opravy, údržba, mzdy

19.  daně a poplatky  104.796,80  Kč

20. volby /parlamentní a do zastupit./  29.767,50  Kč   

CELKOVÉ  výdaje obce v roce 2006 6.706.894,32 Kč

Finanční hospodaření obce za rok 2006 skončilo přebytkem ve výši 2.391.404,64 Kč.

Stav finančních prostředků obce k 31.12.2006 byl následující :
- běžný účet KB Uh. Hradiště 8.106.997,71 Kč
- podílový list u KB Uh. Hradiště 2.457.926,67 Kč
- akcie ČSOB  777.335.-   Kč

celkový stav finančních prostředků obce k 31.12.2006   11.342.259,38 Kč

Zpracovala : Šimonová Jana, účetní OÚ
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        O  činnosti Klubu žen v Tupesích

V letošním roce oslavíme 40 výročí založení Českého sva-

zu žen. Jak je známo tato organizace nebyla nikdy politicky 

motivována a proto ji nepostihl jako u jiných pokles členů a 

omezení činnosti. V  Tupesích byla základna o počtu  až 120 

členek a k dnešnímu dni máme 21 aktivně pracujících žen. 

Rády bychom pozvaly do našich řad další mladé členky, které 

mají chuť ve volném čase udělat něco pro sebe i okolí. V le-

tošním roce bychom chtěly uspořádat pod záštitou Obecního 

úřadu modní přehlídku pro všechny věkové kategorie žen a 

Slovácké hody s právem. 

  Za všechny členky předsedkyně Jana Slováčková

Na měsíc únor připravuje Obecní úřad v Tupesích 
do prodeje knihu Z HISTORIE OBCE TUPESY II (au-
tor František Mikula, kronikář obce), která je určena 
našim občanům, rodákům a široké veřejnosti, která 
projeví zájem o historii naší obce. Na více než 380 
tiskových stranách jsou doplňována doposud zná-
má fakta z historie naší obce, která nebyla ještě pub-
likována. Vzhledem k tomu, že písemných materiálů 
a záznamů z historie obce Tupesy je dochováno bo-
hužel velmi málo, je tato publikace o to významnější, 
že nabízí několik desítek nově objevených informa-
cí a událostí z dob minulých, ale předkládá čtenáři 
i současné dění v naší obci.

Nejrůznější archivy vydaly svá svědectví zejména 
pro období 1220 – 1945. Období 1946 – 2006 přibli-
žují záznamy v obecních kronikách. V minulosti žád-
né písemné kroniky obce vedeny nebyly. Je archi-
vována Pamětní kniha, ve které jsou velmi povrchně 
zaznamenány události let 1928 – 1931.Ucelenější 
o historii naší obce jsou Stručné dějiny obce Tupes 
do roku 1848. Autorem je profesor Ladislav Hosák, 
významný moravský historik, přítel p. Ladislava Hart-
la, který obdivoval naši tupeskou keramiku a naši 
obec jako takovou. Publikace profesora Ladislava 
Hosáka byla postupně na pokračování otiskována 
v Tupeském zpravodaji v letech 1976 – 1981.

Další publikace, která se zabývá historií naší 
obce, byla vydána v roce 1993 pod názvem Dějiny 
obce Tupesy, autor František Mikula. Tato publikace 

čtenářům přiblížila nejdůležitější historická období 
vývoje naší obce prakticky do osmdesátých let mi-
nulého století. Obecní kroniky v písemné formě jsou 
vedeny od roku 1973. Do této doby jsou záznamy 
jen ze vzpomínek pamětníků, a proto nemusí být 
jako celek úplně věrohodné. 

Skutečností je, že kniha Z historie obce Tupesy 
II vyplňuje bílá místa v historii naší obce a stane se 
skutečnou „kapesní obecní kronikou“ pro každou 
domácnost. A to je záměrem autora. Zájemci o první 
díl „Dějiny obce Tupesy“ mohou tuto publikaci získat 
u autora. K dispozici je jen v omezeném množství.                                                                             

Mi
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 Každý občan České republiky v průměru vytvoří za rok 
přibližně 300 kg komunálního odpadu. Kolik odpadu však 
skutečně vyprodukujeme, závisí také na našem způsobu 
života. Množství vytvořeného odpadu můžeme ovlivnit již 
tím, co kupujeme a samozřejmě také tím, jak s odpadem 
naložíme.

Co to vlastně odpad je? Zákon č. 185/2001 Sb. jej de-
finuje: „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zba-
vuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 
do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 
k tomuto zákonu“. Po slovo „zbavit“ tato věta dává jakýsi 
smysl, druhou část citované věty ze zákona ponechme 
jako tajenku vytvořenou zákonodárcem.

Laicky řečeno, že každá věc, která dosloužila svému 
účelu, nepotřebujeme ji a chceme se jí zbavit, se tím-
to okamžikem stává odpadem. Samozřejmě, můžeme 
se zeptat souseda, zda věc, které se my hodláme zba-
vit, není ještě pro něj potřebná. V případě, že ano, pak 
Nerudův problém Kam s ním?, přesuneme na něj a on, 
až mu věc doslouží, ho bude znovu řešit. V případě, že 
takového souseda nemáme, musíme si položit i my onu 
Nerudovu otázku. Ke správné odpovědi by nás mělo vést 
jedno základní kriterium, a to, zda je věc jako odpad ne-
bezpečná pro životní prostředí a je nebezpečným odpa-
dem (má vlastnosti jako výbušnost, oxidační schopnost, 
vysokou hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, 
karcinogenitu, žíravost, infekčnost, teratogenitu, mutage-
nitu, schopnost uvolňovat nebezpečné látky, ekotoxicitu 
….) nebo jako odpa d na životní prostředí vliv mít nebude 
a je ostatním odpadem. Tuto otázku si položme pokaždé, 
než vyhodíme konkrétní odpad do popelnice. 

Ale jak takovéto vlastnosti nebezpečné pro životní pro-
středí vůbec poznáme? Zákon zase ukládá výrobcům, 
aby tyto nebezpečné vlastnosti na výrobek nebo jeho 
obal uvedl. Pokud tedy víme, že se jedná o nebezpečný 
odpad, nemůže tento končit v popelnici, ale ve sběru or-
ganizovaném obcí minimálně 2x ročně. Na některé z těch-
to odpadů však připadá povinnost tzv. zpětného odběru 
a lze je odevzdat tam, kde jsme výrobek před tím, než se 
stal odpadem, koupili, nebo nám prodejce musí sdělit, 
kam takový odpad odevzdat (např. žárovky, výbojky, vybi-
té baterie, pneumatiky, lednice, televizory apod.).

Pokud jsme si jisti, že se jedná o ostatní odpad, pak 

je nutné položit si další otáz-
ky. Dá se tento odpad nějak 
využít? Mohl by být surovinou 
pro nějaký nový výrobek? 
Mohl by být energetickým 
zdrojem? V případě, že ano, 
jistě mně dá každý za prav-
du, že je nesmysl hodit jej 
do popelnice a nechat uložit 
na skládku a zatížit tím opět 
životní prostředí. Takovýto vy-
užitelný odpad je moudré asi podle vhodnosti třídit podle 
své využitelnosti. Tímto odpadem je např. plastová láhev 
od nápoje, kelímek od jogurtu, papírový obal, skleněný 
obal (bílý nebo barevný), staré železo, dřevěný obal, igeli-
tová fólie neznečištěná nebezpečnou látkou, ořezané vět-
ve, stavební suť, atd. 

Sběr některých takových odpadů již obec organizu-
je prostřednictvím známých „kontejnerů“ u Nákupního 
střediska. Některé, hlavně ty objemnější odpady (železo, 
slamníky, větve), se zatím nesbírají průběžně, ale i my mu-
síme nalézt cesty, už proto, aby takovéto odpady nekonči-
ly ve velkoobjemových  kontejnerech při povinném sběru 
nebezpečného odpadu 2x ročně a nebylo tam místo na 
odpad , který tam skutečně patří. K průběžnému sběru by 
jistě vedlo vytvoření sběrného dvora. Možnosti technické, 
finanční jsou zastupitelstvem Obce Tupesy zvažovány.

No a pokud si vyhodnotíme, že náš odpad opravdu 
stojí už jen za to, aby se vyhodil do té naší „zaplacené po-
pelnice“, co se s ním pak děje? Ten odveze svozová firma 
a skončí na skládce, kde se každoročně sečte množství 
odpadu, které se vyveze na skládku. Zdánlivě konec, kte-
rý nemá žádný dopad. V tom je ale „chyba lávky“. Každý 
rok stát zvyšuje poplatky za ukládání odpadu na skládku. 
To se samozřejmě odrazí v ceně pro obec a ještě čím ho 
v obci více vyprodukujeme, tím obec i více zaplatí. To se 
zase odrazí na ceně, kterou každý občan musí zaplatit ve 
formě místního poplatku. 

Takže, kam s ním? Odpověď je jednoduchá, do popel-
nice až v nejzažším případě. Je to totiž to nejdražší řešení, 
co pro sebe můžeme udělat.

Ing. Bronislav Lapčík
předseda komise životního prostředí

KAM S NÍM? 
TENTO PROBLÉM UŽ ŘEŠIL JAN NERUDA.

Vážení spoluobčané, 
krátce bych se chtěl zamyslet nad problémem parkování našich osobních vozidel v obci Tupesy, 
a to hlavně v ulici „V Plotkách“. Zatím je k nám motoristům zima příznivá, ale to se může rychle 
změnit. Nedovedu si osobně představit cestu autem z kopce do centra obce, kde po pravé straně 
cesty jsou ještě zaparkovaná další motorová vozidla. Nejde zde  pouze o dodržování samotného 
zákona, ale přece o bezpečnost nás všech. 

Jako další problém vidím parkování na chodnících. Určitě  nemáte v úmyslu svým parkováním omezovat uži-
vatele chodníků, jako např.maminky s kočárky, či chodníky ničit. Obec Tupesy nemá  místní úpravou povoleno 
parkování na chodnících!

Zákon o provozu na pozemních komunikacích striktně přikazuje, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, dále zakazuje stát na silniční vegetaci a na zeleni okolo 
komunikací. 

Pro delší parkování se nabízí místo před školní tělocvičnou, nebo prostor pod Jednotou v centru obce. Na 
základě těchto skutečnostech vás žádám o zamyšlení a nápravu.         

Filip Macek
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Tříkrálová sbírka  
Tříkrálová sbírka se za uplynulých sedm ročníků, které v Tupesích již  proběhlo, stala tradi-

cí, která ukončuje čas Vánoc. Je to vždy příležitost  připojit  se svým dílem a darem ke službě 
charity pro ty  nejpotřebnější. Sbírku v Tupesích organizuje obecní úřad  ve spolupráci s mnoha 
dobrovolníky. Všem patří náš upřímný dík.

Letošní rok vykoledovalo 9 skupinek koledníků 25609,50 Kč, které jsme předali Charitě v Uh. 
Hradišti. Není to ale vše. Kromě peněz přinesly děti a všichni koledníci do domácností úsměv, 
pozdravení pokoje a odnesly si také radost z vašeho přijetí.

Možná ten největší dar letošní sbírky je v tom, kolik lidí – dětí, dospívajících, dospělých a rodi-
čů se sbírky zcela nezištně zúčastnilo a dali tak na-
jevo, že jim není lhostejné, co se děje vedle, a jsou 
ochotni přispěchat na pomoc. Jsem rád, že v naší 
obci žijeme  spolu s tolika lidmi tohoto  postoje.

Do letošní Tříkrálové sbírky se jako vedoucí sku-
pinek zapojili – E.Havlíčková, P.Kocourek, M. Lako-
silová, M.Poláchová, V.Vránová, L.Vrána,  J.Vávro-
vá, O.Vávra,T.Vávra.

S přípravou oděvů pomohla paní  A. Vávrová, 
A Macková.

Za obětavou pomoc se sbírkou patří dík také 
účetní obecního úřadu paní Janě Šimonové. 

Upřímné díky všem koledníkům a dárcům.   
Oldřich Vávra

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradi-
ci tříkrálových koledníků, předávajících radostnou 
zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození 
stal blízkým a miluje všechny lidi. 

Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také mož-
nost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným li-
dem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je 
pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud 
sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si 
představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc 
velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení 
a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.

Miloslav kardinál Vlk, primas český
Jan Graubner, metropolita moravský

Výsledky loňských komunálních voleb byly historicky 
nečekané a přispěly k výrazným změnám v zastupitelstvu 
obce. O hlasy občanů se ucházela dvě uskupení: Sdruže-
ní nezávislých kandidátů a Křesťanská demokratická unie 
– Československá strana lidová. Zvoleno bylo 5 kandi-
dátů navrhovaných KDU – ČSL, z toho čtyři bez politické 
příslušnosti a z kandidátky Nezávislých byli zvoleni 4 kan-
didáti. Do zastupitelstva obce pro období 2006 – 2010 byli 
zvoleni podle počtu získaných hlasů:

1.  Mgr. Oldřich Vávra  408 hlasů
2. Ing. Libor Vrána   359 hlasů
3. Josef Králík   329 hlasů
4. Mgr., MgA. Filip Macek  290 hlasů
5.  Ing. Bohuslava Šimonová 282 hlasů
6.  Ing. Petr Kocourek  258 hlasů
7. Ing. Bronislav Lapčík  231 hlasů
8. Ing. Zdeněk Žaluda  202 hlasů
9. Cyril Churý   193 hlasů

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE TUPESY 20. – 21.10.2006

Z celkového počtu 885 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 544 voličů, což je 61,4 %.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Tupesy 
byl  dne 3. listopadu 2006 do funkce starosty obce Tupe-
sy zvolen Mgr. Oldřich Vávra. Do funkce místostarosty byl 
zvolen Ing. Petr Kocourek.

 
Funkcí předsedy jednotlivých komisí 
byli pověřeni tito zastupitelé:
- finanční výbor  Ing. Zdeněk Žaluda
- kontrolní výbor Ing. Libor Vrána
- sociální komise Cyril Churý
- komise životního prostředí Ing. Bronislav Lapčík
- kulturní a školská komise Mgr., MgA. Filip Macek
- stavební komise Ing. Bohuslava Šimonová
- komise zemědělská Josef Králík
- komise ochrany 
  veřejného pořádku JUDr. Jiří Gerža 
 (bez členství v zastupitelstvu)
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 580 let od doby, kdy naše obec byla zastavena krá-
lem Vladislavem II.

 

 330 let od vysvěcení naší nejstarší náboženské 
památky, kterou v naší obci je BOŽÍ MUKA 
v části obce Od Boršic /1677/

 100 let uplynulo od velkého požáru, který zachvátil 
domy a stodoly v části obce Na  Kopečku. 
Požár zničil 10 stavení a 8 stodol

 95 let  od výstavby klenutého mostu přes místní 
potok, který nahradil původní dřevěný most. 
Dále před 95 lety byla dokončena nádstav-
ba místní školy a budova získala dnešní 
podobu a ještě před 95 lety byl dostavěn 
hostinec U Demlů - nyní U Šatných.

 65 let uplynulo od instalace prvního telefonní-
ho přístroje v obci. Na základě rozhodnutí 
obecního zastupitelstva u p. Oldřicha Úřed-
níčka, keramika.

 60 let  uplynulo od ničivého sucha a neúrody, kte-
rá postihla naši obec v roce 1947.

Významná kulturní výročí v roce 2007
 50 let  uplynulo od doby, kdy byly na katastru 

obce rozorány meze, vytvořeny hony a no-
vě vzniklé Jednotné zemědělské družstvo 
začalo hospodařit na 70 ha orné půdy. 

 45 let od ukončení výstavby budovy Místního ná-
rodního výboru a od zahájení pravidelného 
promítání filmů pro veřejnost.

 25 let uplynulo od slavnostního otevření Keramic-
kého muzea na č.p. 118

 20 let: před dvaceti lety byla slavnostně otevřena 
nově vybudovaná víceúčelová tělocvična 
v areálu základní školy /1985-1987/

 20 let  uplynulo od ničivé vichřice, která v naší obci 
poničila několik domů a značně poškodila 
Lípu svobody, která rostla před kaplí Navští-
vení Panny Marie /18.9.1987/. Poničená lípa 
byla pokácena 28.12.1987.

 15 let  uplynulo od doby, kdy naší obcí projížděl 
prezident Československé republiky Václav 
Havel. Zastavil se na farmě zemědělského 
družstva. V rozhovoru s družstevníky se za-
jímal o činnost a budoucnost zemědělské-
ho podniku.

Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností vám představit nové složení kulturní a školské komise, která si klade za cíl navázat na 

vše dobré, co bylo pro naši obec v minulém volebním období uděláno a snažit se o rozšíření kulturního reperto-
áru s využitím všech aktivních spolků naší obce. Komise bude pracovat ve složení: Mgr. Marie Rybářová, Petra 
Bělovská, Ivana Tomešková a  Mgr. Gabriela Marková.  Těšíme se na vzájemné setkávání s Vámi při různých ak-
cích, které pro vás obec Tupesy v letošním roce připravuje. Budeme se snažit, aby výběr kulturních akcí byl co 
možná nejvíce pestrý a to pro všechny věkové kategorie. V plánu je, ve spolupráci s dalšími subjekty a s Vámi 
– občany Tupes, pořádání: Fašanku, Karnevalu, Vítání jara, Pálení čarodějnic, Koštu vína, Velikonočního zpívá-
ní, Den matek, Pletení žil, Stavění obecní májky, Den dětí, Svatováclavský jarmak, Slováckých hodů, Výšlapu 
na Brdo, Drakiády, Heloudýně a další.

Doufám, že po úspěšném „startu“ pěveckého sboru Tupešané se podaří znovu obnovit i dětský folklorní 
soubor Čutora tak, aby naše obec mohla být důstojně reprezentována i za hranicemi našeho okresu.

Věřím, že společnými silami zvládneme tento plán uskutečnit k Vaší spokojenosti. Pokud budete mít ja-
kýkoliv nápad, radu, či připomínku, prosím, oznamte mi ji osobně, nebo  zasláním na emailovou adresu: 
kultura@tupesy.cz, nebo fmacek@atlas.cz, popřípadě osobně panu starostovi na OÚ Tupesy.  Všechny bližší 
informace o chystaných akcích budou zveřejněny na webových stránkách obce (www.tupesy.cz), plakáty a pří-
padně letáky do Vašich poštovních schránek. S přáním krásně a spokojeně prožitého celého roku 2007 .

předseda  kulturní a školské komise Filip Macek
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J. V. Sládek:
Cestička k domovu známá se vine,
hezčí je krásnější než všechny jiné ...
A kdybych ve světě smutně se míval,
na téhle cestičce vždy bych si zpíval...

Tuto básničku jsem přednášel ve 2. třídě v Ce-
techovicích ve škole. Jmenuji se Emil Hladký, na-
rodil jsem se 14.3.1907 v Cetechovicích. Své dět-
ství jsem prožíval s rodiči, tatínkem Antonínem, 
maminkou Hedvikou roz. Odehnalovou, sestrou 
Miladou a o deset let mladším bratrem Antoní-
nem v podhorské vesničce v okrese Kroměříž.

Můj tatínek byl strojní zámečník, maminka 
dělnice, která se později starala o výchovu nás 
dětí a zabývali se hospodářstvím, prací na poli. 
Tatínek si o žních přivydělával tím, že mlátil li-
dem obilí parní mlátičkou. Tatínek nás děti vedl 
k hudbě, hrál na housle. Bylo těžké rozhodování 
o mém budoucím povolání, ke studiím mě to táh-
lo stát se učitelem. V roce 1927 jsem absolvoval 
čes. stát. reálku v Kroměříži. Pro rodiče bylo těž-
ké přispívat na studia a tak jsem si přivydělával 
doučováním slabších žáků, v kostele jsem šlapal 
měchy, zvoněním. Učil jsem se hrát na varhany 
a housle v Kroměříži. O prázdninách jsme spolu 
s bratrem Antonínem, který rovněž začal studo-
vat učitelství, pomáhali rodičům při žních.

Své odborné vzdělání jsem si doplňoval ještě 
v Příboře, Brně a Praze. Po studiích jsem v Olo-
mouci vykonával vojenskou službu-nastoupil 
jsem poddůstojnickou školu, pak jsem měl hod-
nost četař absolvent, kde jsem byl u dělostře-
lectva jako výpočtář. Své hudební nadání jsem 
uplatnil na vojně i v hudební kapele hrou na 
trombon a taky v pěveckém kroužku, to se psal 
rok 1929.

V roce 1930 mým prvním působištěm učitele 
byla chlapecká obecná škola ve Starém Městě. 
Dále jsem vyučoval v Boršicích u Blatnice, na 
Suchově, v Blatničce. V Tupesích jsem začal vy-
učovat od 1.9.1934, kde jsem rovněž začínal na 
obecné škole, až do roku 1940.

V Tupesích jsem se v květnu 1936 oženil 
a spolu s manželkou jsme vychovali dvě děti. 
Pak jsem vyučoval na školách Buchlovice, 
Staré Město, Velehrad, na obchodní akademii 
/1947-1948/ v Uh.Hradišti, v Brně. Od 1.9.1954 
byla v Tupesích otevřena úplná osmiletá škola, 

vyučoval jsem 6.-8. ročník matematiku, fyziku 
a chemii. Práce s dětmi mě těšila, na školách 
v Blatničce, v Boršicích u Blatničky a  v Tupe-
sích jsem zakládal pěvecké kroužky, což dělal 
jsem velmi rád. V době volna jsem rád sbíral 
léčivé byliny. Pozoroval jsem rád přírodu, vini-
ce a lesy pod Buchlovem a v okolí naší vesni-
ce. Vykonával jsem pro meteorologický ústav 
v Brně fenologické pozorování polních kultur, 
lesních, ptáků - jejich přílet a odlet, květenství a 
úrody, ze kterých jsem pak zasílal každoročně 
hlášení.

Mojí oblibou byly varhany, na které jsem 
si jezdil zahrát do mého studentského města 
Kroměříže, o prázdninách do Prahy, kde mě již 
znali a nechali mě zahrát. V mládí - bylo to v ro-
ce 1943 jsem hrál asi 10 let ve „Slovácké filhar-
monii“ v Uherském Hradišti na housle, později 
na kontrabas pod vedením dirigenta Oldřicha 
Halmy. Vystupovali jsme v roce 1943 v Luhačo-
vicích, Uherském Hradišti, Hodoníně, Kyjově, 
v roce 1947 ve Vsetíně, kdy jsme spustili „Mou 
vlast, Slovácké tance, Novosvětskou“.

Přesto jsme všichni v orchestru byli přesvěd-
čeni, že právě ti, kteří dovedou kolikrát v dešti, 
blátě nakládat a doma vykládat nástroje, pulty, 
noty, ti zapomenou jednou na tu dřinu a zbudou 
jim pouze krásné vzpomínky na doby, kdy za-
sedli k pultům.

Do důchodu jsem odešel 1.8.1967. Jako 
důchodce jsem rád vypomáhal na požádání ve 
školách Traplice, Huštěnovice a učňovské ško-
le v Uherském Hradišti až do roku 1975. Pra-
videlně každou sobotu a neděli jsem hrával na 
varhany v kostele farním a Františkánském.

Ve své kronice uvedl : 
„Končím práci a dráhu učitelskou na této pla-

netě, síly slábnou. Všechno má začátek i konec. 
Staří mudrci říkali: „Vím, že vlastně nic nevím.“ 
Hlavně Vy ostatní buďte rozumnější a učte se 
z našich chyb. I Vy se jich přesto budete do-
pouštět. Život plyne dál jednotvárněji již!“

Zdenka Lapčíková

Vzpomínka  na pana učitele 

Emila Hladkého, 
který by se dožil v letošním roce 

100 let 
/1907 - 2007/
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Naše škola vstupuje do nastávajícího roku 2007 
s ostatními základními školami v celém státě s velkým 
úkolem. Ve školním roce 2007/2008 začínáme vyučovat 
podle školního vzdělávacího programu v prvním a šestém 
ročníku. Změny vzdělávacího systému reagují na změny 
ve společnosti, struktura předávaných poznatků se mění 
podle aktuálních potřeb praktického života. Jestliže se 
chceme učit a umíme to, co vlastně od vzdělávání oče-
káváme? V prvé chvíli mnohé napadne - co 
největší množství trvalých vědomostí. Ale 
kterých? Vzpomeňte si na svá školní léta. 
Co z toho, co jste se ve škole učili, jste také 
v životě opravdu využili? A kolik jste toho 
zapomněli? V době, kdy se během několi-
ka let informace znásobují, mnohé z nich se 
mění nebo přestávají platit, je zřejmé, že se 
nelze ani zdaleka naučit všemu a že může-
me zvládnou jen zlomek lidského poznání. 
O to důležitější je, aby si žáci vytvořili potřebné systémy 
poznatků a nacházeli jejich vzájemné vazby. Aby se učili 
v souvislostech, které jsou zjevné a v každodenním prak-
tickém životě využitelné. Pak není ani tak důležité, zda 
se daný systém vytváří pomocí stejného učiva a zda se 
všichni učí totéž. Důležitější je, aby se k poznání docháze-
lo způsoby, které zaručí větší stálost poznání.

Podle našich představ budeme vyučovat nadále stejné 
předměty jako dříve, ale snahou je vyučování více přiblížit 
dětem a životu. To nám umožní 2 počítačové učebny, kte-
ré máme k dispozici, kvalifikovaného učitele informatiky 
a tím se zároveň chceme na naší škole specializovat na 
využití počítačů ve výuce. Již ve 2. a 3. třídě se děti sezná-
mí s tímto způsobem práce a na druhém stupni každý žák 
absolvuje nejen výuku informatiky, ale bude si moci vybrat 
v případě zájmu i volitelné předměty – tvorbu webových 
stránek nebo digitální fotografie. 

  Na prvním stupni posilujeme výuku jazyka českého, 
poněvadž podle našeho názoru je schopnost umět číst 
s porozuměním velmi důležitá. Na druhém stupni jsme 
povýšili hodinové dotace přírodovědných předmětů. 
Protože počty dětí v důsledku nízké porodnosti  klesají, 
umožňuje nám to věnovat se dětem individuálně.

Jako největší problém vidíme chování některých žáků 
a musíme se mnohem více zaměřit na vytváření dobrých 
mezilidských vztahů mezi žáky a naučit je  respektovat 
zásady slušného chování. Spolupracujeme nejen s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou, ale i se střediskem 
výchovné péče HELP.

V uplynulém kalendářním roce jsme od Nadace Děti-
-kultura-sport, jejímž zakladatelem je pan Ivo Valenta, zís-
kali nadační příspěvek ve výši 10.000,-Kč na vybavení žá-
kovské knihovny novými knihami. V květnu byl schválený 
projekt  od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
„Vlastivědné zajímavosti aneb kam až je od nás vidět“, 
kde cílem bylo vytvořit výukový materiál – elektronický 
herbář. Od září jsme zřídili kroužek digitální fotografie, 
kde se děti naučily ovládat fotoaparát, následně nafotily a  
zpracovaly vlastivědné, historické a přírodovědné zajíma-
vosti z našeho okolí. Celkové náklady tohoto projektu byly 
125.000,-Kč s 30% spoluúčastí.  Zakoupili jsme z těchto 
peněz počítač s příslušným softwarovým vybavením, 4 di-
gitální fotoaparáty a kameru. S výsledky práce dětí se mů-
žete seznámit na našich webových stránkách a v budově 

obecního úřadu, kde je nástěnka s některými fotografie-
mi. I v tomto školním roce pokračuje naše spolupráce se 
ZŠ Staré Město na projektu „ Škola pro život“. Naši uči-
telé absolvovali vícedenní školení  „osobnostní a sociální 
výchovy“ a letos to bude ještě kurz „čtením a psaním ke 
kritickému myšlení“. Žáci 8.třídy byli na exkurzi v přečer-
pávací elektrárně Dlouhé stráně a v Nedakonicích v Pu-
ruplastu, kde se seznámili se  zpracováním odpadů. Žáci 

9. třídy již mají zadaná témata na oborové 
dny, kdy mají zpracovat podle svého výbě-
ru současnost a minulost ve svých obcích, 
která se týká zemědělství, hrnčířství, skau-
tu, hasičů a podniků. Celý tento projekt je 
financován z evropských sociálních fondů 
a je tedy pro nás zdarma. 

Spousta aktivit se stala již samozřejmos-
tí. Například  plavecký výcvik, lyžařský kurz 
byl opět v Beskydech v Ondrášově dvoře, 

dále karneval, sběr papíru, předvánoční besídka pro ro-
diče, Peer program, program kouření a já, vánoční turnaj 
ve stolním tenise, vystoupení dětí ke Dnu matek, návštěva 
knihovny a další. Nezanedbáváme ani kulturní akce, na-
vštěvujeme divadla a výchovné koncerty. Žáci v rámci Žá-
kovského předplatného uvidí čtyři odpolední představení 
ve Slováckém divadle. Tradičně se věnujeme dopravní 
výchově, kde paní vychovatelka organizovala okrskovou 
soutěž školních družin, proběhla jízda zručnosti a na-
ši mladší žáci obsadili 2.místo v okresním kole dopravní 
soutěže.

Úspěšně se také rozvíjí spolupráce se základní školou 
v Lutíně, kde proběhly výměnné pobyty dětí. Stále se nám 
daří spolupracovat také se ZŠ ve Velkém Slavkově v okre-
se Poprad. Na podzim jsme s žáky 6.a7.třídy navštívili 
Planetárium, výstavu hraček a technické muzeum v Brně. 
V září při svěcení praporu se uskutečnil Den otevřených 
dveří, kdy si každý mohl prohlédnout školu, prezentaci 
žáků i archiv obce.

    Na střední školy nebo učební obory s maturitou bylo 
z počtu 18 žáků přijato 15, z toho 3 děvčata na gymnázi-
um, ostatní nastoupili do učebních oborů.

  Součástí školy je také mateřská škola, kterou od září 
navštěvuje 24 dětí. Po prázdninách je čekala třída vybave-
ná novým nábytkem. Letos naše školka umožňuje hravou 
formou výuku jazyka anglického. Děti pod vedením paní 
učitelek připravily vystoupení ke Dni matek a Vánoční zpí-
vání. 

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Antonii Hej-
dové, která téměř celý život zasvětila práci v naší školce 
a nyní v lednu odchází do důchodu.

Mgr.Marie Rybářová, ředitelka
www.zstupesy.uhedu.cz

Škola 
v roce 
2006
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MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR TUPEŠANÉ
Vážení občané, jsou tomu dva roky, co byl v Tupesích založen mužský pěvecký sbor. Za ty dva roky, co zpí-

váme, bychom mohli říct, že jsme se zúčastnili mnoha vystoupení, a to v Buchlovicích – Kosecké zpívání, dále 
Zpívání o víně, v Uherském Hradišti – Slavnosti vína, v Nedakonicích – Mikulášské zpívání a v neposlední řadě 
vystoupení v Tupesích – 2. výročí otevření hrnčířského muzea a Svátek matek, svěcení znaku a praporu obce 
a poslední bylo vánoční zpívání, kde zpívaly děti z mateřské a základní školy a také vystoupila dechová hudba 
„Buchlovjané“ s koledami. 

Pro rok 2007 chystáme další akce, např. fašaňk – obchůzka po vsi s chasou, pochovávání basy, velikonoční 
zpívání – šlahačka, dále pak zpívání ve skanzenu, Svatováclavský jarmark, hodové zpívání a mnoho dalších 
akcí nejen u nás, ale i na pozvání jiných souborů v okolí. Na tom všem bude záležet hlavně dobrý přístup všech 
členů souboru. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům souboru, dále pak kočímu p. Karlu Churému, který nás a celé 
Tupesy reprezentuje se svými koňmi a povozem a v neposlední řadě obecnímu úřadu a zastupitelstvu v čele 
s panem starostou.

Všem občanům a příznivcům lidové a slovácké písně přejeme v roce 2007 hodně zdraví a pohody. 
Za mužský pěvecký sbor Tupešané Josef Šefránek

Rok mého působení v místní 
knihovně utekl a tak Vás mu-
sím informovat o tom, co se 
v knihovně změnilo.

Díky obecnímu úřadu a ve 
spolupráci s Knihovnou Bedři-
cha Beneše Buchlovana v Uher-
ském Hradišti byl do knihov-
ny instalován počítač, který 

je napojený na internet. A tak se mohly začít informace 
o knihách vkládat do počítače, což velmi usnadňuje práci 
s knihami a tím pádem i se čtenáři. Při tomto plnění jsou 
vyřazovány knihy zastaralé a poškozené.

Zásluhou obecního úřadu a hlavně pana Ťuhýčka je 
v knihovně velice dobrý knihovní fond, což není v mno-
ha místních knihovnách. Dále obecní úřad předplácí pro 
knihovnu 

6 časopisů - Vlasta, Květy, Praktická žena, Receptář, 
Zdraví a Dům a zahrada. Časopisy jsou velmi oblíbenou čet-
bou. Je jen velká škoda, že mezi čtenáři je málo mládeže.

Místní knihovna Podle nových pravidel se vede i statistika výpůjček, 
čtenářů a  další. Knihovnické služby jsou zdarma. Podle 
požadavků čtenářů zajišťuji půjčení knih i z jiných kniho-
ven.

Číselné ukazatele:
- stav knihovního fondu  6.576 svazků
                                      z toho 1.422 naučné literatury
        5.154 krásné literatury
- počet čtenářů     71
               z toho mládeže  12
- počet návštěvníků  706

- výpůjčky knih a časop.  4.363 

Půjčovní doba každé pondělí 
od    15.30   -   17.30 hodin.

A nakonec pozvání pro všechny občany. Přijďte se po-
dívat do naší pěkné knihovny, možná Vás některá kniha 
zaujme a stanete se čtenářem knihovny.

Na shledanou se těší Jarmila Štokmanová.

P. S. Muži, přijďte mezi nás, čekáme!



Nejvýznamnější událostí bylo slav-
nostní svěcení nového praporu obce 
Tupesy dne 2.9.2006 za přítomnosti 
starosty obce, místostarosty, světícího 
kněze P. Suchomela ze St. Města a ne-
bývalého zájmu našich občanů i obča-
nů okolních vesnic. Slavnost byla o to 
významnější, že naše obec nikdy znak 
ani prapor nevlastnila. Při tvorbě návrhu 
vycházel heraldik z historických tradic 
obce i z původního pečetidla obecního 
úřadu. Jak prapor, tak i znak obce zdů-
razňují vinařskou tradici, která byla velmi 
významná zejména v minulosti a je dopl-
něna neméně slavnou keramickou tra-
dicí, která byla pro naši obec významná 
po několik století v podobě hrnčířského 
řemesla a v průběhu dvacátého století 
výrobou keramiky řady fajánsí v  dílnách 
Jaroslava a Oldřicha Úředníčka, později 
v dílnách Lidové tvorby a v současnosti u soukromých keramiků a v Keramickém muzeu.

 Svěcení praporu 2. 9. 2006

Nově zvolené zastupitelstvo obce Tupesy

Některé významné události v roce 2006 v naší obci
Uplynulý rok byl velmi bohatý na kulturní události, které již 21.ledna 2006 uváděl společenský Myslivecký ples.  Ná-

sledoval v našem regionu nejvýznamnější, 17. ročník Koštu vín s cimbálovou muzikou Dolina. Hasiči stavěli u příležitosti 
výročí osvobození naší obce máj.  Vytíženým po celý rok byl Mužský pěvecký sbor, který vystupoval při všech kulturních 
akcích v obci, několikrát v Buchlovicích a Uh.Hradišti. Naše obec se velmi významně prezentovala na strážnickém pořa-
du HODY S PRÁVEM NA UHERSKOHRADIŠŤSKU.  Jednalo se o přehlídku hodových práv sedmnácti vesnic uherskohra-
dišťska a naše hodové právo patřilo mezi nejlíbivější. Další události zachycují připojené fotografie. 



Beseda s důchodci - duben 2006 

Vánoční dílna
Nezapomenutelná zů-

stane Vánoční dílna a vá-
noční zpívání v Keramickém 
muzeu, kde jsme se těšili 
předvádění zdobení perní-
ků, aranžování svícnů, výro-
bě vánočních ozdob. Byl to 
moc hezký závěr kalendář-
ního roku s dětmi mateřské 
a základní školy, Mužským 
pěveckým sborem, decho-
vou muzikou z Buchlovic 
a společnými koledami.



U příležitosti 1. výročí 
otevření Muzea keramiky 
v Tupesích se uskutečni-
la vernisáž keramických 
plastik místního rodáka 
pana Lapčíka. Krásný 
den doplnilo vystoupení 
dětí z mateřské školy a 
mužského pěveckého 
sboru Tupešané.

Muzeum keramiky

Zahájení školního roku 
- letošní prvňáčci

Tříkrálová sbírka



Tábor skautského oddílu.

Sbor dobrovolných hasičů 
v kompletní sestavě.
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Rok navlékl všech
dvanáct korálek 
a vytvořil kruh…

Když se zamyslím nad 
činností našeho skautského 
oddílu v Tupesích, zahřeje mě 
u srdce. Prožili jsme společně 
mnoho radostných okamžiků 
a chvilek, kdy jsme zažívali 
opravdové společenství lidí, 
kteří si mají co říct, mají po-

dobné ideály, jsou si jeden druhému přítelem. Přirovnala 
bych náš oddíl ke kruhu. Kruh je symbolem plnosti. 

Náš rok byl naplněný setkáváním. Ať už jsme se se-
tkávali mezi sebou navzájem nebo šlo o setkání s novými 
věcmi, zkušenostmi, místy… Měli jsme možnost spolu ob-
jevovat „nové světy“ jak v tom světě hmotném, který nás 
obklopuje, tak ve světě nehmotném, který je i v nás. Jsme 
bohatší a moudřejší o to, co jsme prožili a překonali. 

V zimě jsme vyrazili se sáňkami a boby na chatu Vaňat-
ku uprostřed hor. Ráda bych vzpomněla na jaro, kdy jsme 
pořádali festival hudby a divadla na Modré tzv. Hudifest, 
kde družina skautek Andílci získala první místo za před-
stavení o Selimině hrníčku. Prázdniny přinesly očekáva-
ný tábor, který se nesl v duchu pohádky Narnie. Na tábor 
vzpomínáme doteď a příběh pohádky máme stále uložen 
v paměti. Jakpak zapomenout na postavu pana Fauna 
nebo pana Bobra a paní Bobrové, nebo dokonce nesmír-
ně kruté Ledové královny?! Nový školní rok jsme zaháji-
li výletem do Chřibů, hor nám nejmilejších a nejbližších. 
Oddíl se dal dohromady i v době předvánoční a vydal se 
na dlouhou pouť po světě coby zástup svatého Mikuláše. 
Nedávno jsme společně prožili nedělní odpoledne puto-
váním do Betléma. To už se konal tradiční Vánoláš se vším, 
co k němu patří. Velkým potěšením byla vysoká účast dětí 
a rodičů. Naši roveři se umně zapojili do organizace po-
řádaných her, a tak nebylo s podivem, že byly spokojeny 

jak děti, tak vedoucí. Mohli jste nás také zahlédnout s Bet-
lémským světlem, které jsme roznášeli den před Štědrým 
dnem. Bylo nám radostí předávat světlo a s ním i radost-
nou zvěst pokoje, která je v životě potřebná všem.

Přišli jsme až do míst těchto požehnaných dní a přeje-
me Vám mnoho radostí a světla v každodenním životě….

Marie Kouřilová

Skautský oddíl Tupesy má v současné době  62 členů.
Schůzek se účastní každý týden přes 50 dětí.

Pravidelné schůzky družiny vlčat jsou vždy ve čtvrtek 
od 16:00 do 18:00, družinu vedou Jan Kouřil, Robert Hře-
bíček a Míla Cigoš.

Družina světlušek se pravidelně schází v pátek od 
15:00 do 17:00 pod vedením Katky Mikulové, Míši Mikulo-
vé, Kristy Sedláčkové a Dáši Maňáskové.

Schůzky družiny skautů připravují Štěpán Rybář, On-
dřej Burda a Milan Skládal – konají se  vždy v sobotu od 
14:00 do 16:00 . Program pro družinu skautek, které mají 
schůzky vždy v pátek 16:00-18:00, připravují Eva Knopo-
vá, Katka Kedroňová a Marie Kouřilová 

Program pro ty, kteří už zdaleka nejsou děti, ale začí-
nají vést svoje kroky stezkou života sami – pro starší 15 let 
- připravují Štěpán Rybář, Ondřej Burda, Olda Vávra, Ma-
rie Kouřilová a Kateřina Vávrová. Tito roveři a rangers jsou 
dnes už platnou pomocí při vedení oddílu a oddíl by bez 
nich zdaleka tak nefungoval. Velkou zásluhu na přípravě 
letošního tábora mají Vojtěch Kouřil a Lenka Malinková. 
Nesmí se  samozřejmě zapomenout na  skvělé kuchařky 
Míšu a Janu Richterovy a Hanku Galbavou.

Troufám si za všechny vedoucí napsat, že největší ra-
dost nás všech je v naději, že se skautská myšlenka pocti-
vosti, otevřenosti a služby pevně usídlila v srdcích a jed-
nání mnoha mladých lidí. 

Každý, kdo přijde a vydá se spolu s námi na stezku plnou 
dobrodružství, je srdečně vítán. Vždyť dnes už řada  spolu-
občanů ví, že ...skautem jednou, skautem provždy ......

za vedení oddílu Oldřich Vávra

www.skauttupesy.wz.cz
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Vážení přátelé. 

Snad si mohu dovolit Vás takto oslovit po té, co Muze-
um tupeské keramiky vstoupilo letos do třetího roku své 
činnosti a já cítím čím dál větší zájem o jeho existenci a ze 
strany mnohých Vás i laskavou podporu dění v něm. 

Možná si to mnohdy ani nestačíme uvědomit, že dří-
ve běžné činnosti a řemesla se stávají v dnešní technické 
a hektické době již minulostí, na kterou se těžko rozpo-
mínáme. V našem kraji je 
však tradice řemesla hrn-
čířského a keramického 
stále živou přítomností. Je 
to největší měrou poctivá 
práce mnoha generací 
tupeských mistrů hrnčířů 
a keramiků, kteří se o sí-
lu a slávu této tradice za-
sloužili. Muzeum tupeské 
keramiky je pak důstojnou 
připomínkou historie to-
hoto řemesla v obci a de-
sítky keramiků působících 
i v okolí jeho odkazem.

Pokaždé, když otevírám 
vrata návštěvníkům, cítím 
oprávněnou hrdost na to, 
že jim mohu zprostředko-
vat poučení o bohaté his-
torii a slávě tupeských mi-
strů a jejich výrobků. Ještě 
větší radost ale, jistě nejen 
já, pociťuji z akcí, které se 
konají v muzeu v rámci 
obce. Poslední takovou velmi vydařenou bylo již druhé 
Vánoční zpívání s neopakovatelnou atmosférou, nádher-
ným betlemem vytvořeným dětmi z keramického kroužku 
a jistě mi mnozí dáte za pravdu, že se toto zpívání stalo 
jedním z velmi pěkných momentů v čase již uplynulých 
Vánoc. Věřím, že je již tradicí a v roce letošním se zde 
opět sejdeme v dobré vůli a písničkou na rtech i v srd-
cích. Využívám této příležitosti, abych všem zúčastněným 
poděkoval za pomoc i krásné okamžiky. Dovolím si také 
připomenout, že jsme si jej mohli lépe užít i díky osvět-
lení, které ve vnějších prostorech muzea bylo díky péči 
obce nedlouho před Vánocemi nainstalováno. Toto zpívá-
ní bylo zatím poslední akcí, která se v muzeu uskutečnila, 
a následovala po předchozím svěcení praporu, jarmarku 
a dalších.

I v letošním roce připravujeme ve spolupráci s obcí 
a mužským pěveckým sborem další program a snad ne-
prozradím mnoho, když napíši, že to budou opět vystou-
pení pěveckých sborů, jarmark, tvůrčí dílny, snad i divadlo 
a rádi bychom i malý program s folkovou a folklorní muzi-
kou. Pro to všechno vytváříme v muzeu zázemí, letos by 
tak měla proběhnout tolik potřebná rekonstrukce toalet, 
vzniknout malá šatna pro účinkující a kuchyňka pro pří-
pravu občerstvení pro návštěvníky. To vše díky pochopení 

MUZEUM KERAMIKY • MUZEUM KERAMIKY
obce, zájmu a pomoci mnohých a pro Vaši větší spokoje-
nost při návštěvě muzea. Rádi bychom zde vytvořili také 
lepší zázemí pro děti z kroužku keramiky při ZŠ, chceme 
pro ně vyčlenit a upravit místnost a snad se nám podaří 
získat pro jejich další rozvoj i prostředky na kopací kruh. 
Materiál na stavbu venkovní pece pro pokusy dětí s pá-
lením keramiky dřevem již máme připravený a její stavbu 
plánujeme na léto. Také nevyužívaný sklep na zahradě 
muzea vzbuzuje zájem a mohl by se zřejmě stát velmi 

pěkným prostředím pro přátelská posezení při pořáda-
ných akcích a pěsničky s Tupešany a jejich hosty.

V expozici muzea také letos přibudou nové exponáty, 
doufáme, že se tak podaří zvětšit jeho prestiž u odborné 
i laické veřejnosti. Muzeum má publicitu i v odborném tisku 
a v uplynulém roce se stalo několikrát předmětem návště-
vy odborníků z různých i zahraničních institucí. Pravidelně 
jej již navštěvují organizované skupiny, exkurze a školy. 
V projektu naučné stezky po historii hrnčířů a keramiků 
v Tupesích budeme pokračovat především důkladnou 
přípravou, s vlastní výstavbou budeme muset s ohledem 
na nemožnost čerpání prostředků z dotačních fondů EU 
odložit, ale jistě v něm budeme pokračovat v příštím roce 
a Tupesy tak získají ještě větší atraktivitu pro návštěvní-
ky. V nejbližší době také muzeum projde a nafilmuje štáb, 
pracující na zakázce Ministerstava zemědělství - doku-
mentu o udržování a rozvoji tradičních řemesel a činnosti 
v obcích. Tupesy a naše muzeum byly vybrány právě pro 
vysokou hodnotu této tradice a úrovni péče o ni.

Budu rád, přispějete-li i Vy s nápady a náměty pro roz-
voj muzea a další jeho působení v rámci kulturního dění 
v obci. Děkuji Vám za přízeň a přeji vše dobré. 

  Jiří Kalabis, Muzeum tupeské keramiky
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KČT – KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Sportovně vzdělávací organizace registruje pro rok 2007 43 dospělých členů, 16 důchodců, 29 členů turistického 

oddílu mládeže. Tedy celkový počet členů k 15. lednu je 88. Činnost je zaměřena zejména na pobyt v přírodě a na kul-
turně poznávací činnost, která je programově nabízena nejen svým členům, ale i ostatním zájemcům z řad občanů.

Pro rok 2007 jsme připravili:

27. ledna 2007 – AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO OBLASTI VEL. KARLOVIC – NA SOLÁŇ
- možnost sjezdového i běžeckého lyžování na výborně upravených trasách
- závazné přihlášky se zálohou 100,-- Kč přijímá do 17. ledna 2007 Fr. Mikula
- akce se uskuteční pouze v případě, že se naplní autobus

17. února 2007 – AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO OBLASTI VEL. KARLOVIC – NA SOLÁŇ
- druhá možnost sjezdového i běžeckého lyžování na výborně upravených trasách
- závazné přihlášky se zálohou 100,-- Kč přijímá do 10. února 2007 Fr. Mikula
- akce se uskuteční pouze v případě, že se naplní autobus

24. února 2007 – MEMORIÁL PAVLA VÁVRY – 13. ročník
- start od ZŠ Tupesy v 8:30 hod.
- putování novodvorským  polesím s cílem pod Břesteckou skalou
- společná akce SDH Tupesy a KČT Tupesy

26. února – 4. března 2007 (jarní prázdniny) – možný pobyt ve VRBNĚ POD PRADĚDEM
- délka pobytu je individuální – cena je 70,-- Kč za noc – možnost stravování ve školní jídelně
- vlek v místě nebo na Pradědu – výborné na běžky – vhodné pro děti
- orientační přihlášky musí být do 15. ledna 2007 – přijímá Fr. Mikula

24. března 2007 – ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2007
- vlastním autobusem (cena 20,-- Kč) pod Cimburk
-  odjezd od školy v Tupesích v 8:45 hod.  – zastávka ve Břestku a v Buchlovicích
- další putování po trase: Cimburk • Kozel • Klimentek • Zikmundova skála • Osvětimany
- z Osvětiman vlastním autobusem přes Buchlovice a Břestek (cena 15,-- Kč) – odjezd dle domluvy

28. dubna 2007 – CYKLOTURISTIKA DO NEJJIŽNĚJŠÍ ČÁSTI MORAVY
- odjezd  vlakem ze St. Města v 7:13 hod.
- cykloputování po trase: Lužice • Mikulčice • Pohansko • Břeclav (40 km)
- nutná přihláška kvůli přepravě kol

19. května 2007 – AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO OBLASTI HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ
- putování  po trase: Tesák • Čerňava • Kelčský Javorník • Rajnochovice – asi 15 km
- závazné přihlášky se zálohou 100,-- Kč přijímá do 1. května 2007 Fr. Mikula
- akce se uskuteční pouze v případě, že se naplní autobus

27. května 2007 – POUŤ NA KLIMENTKU
3. června 2007 – POUŤ NA BARBORCE
22. září 2007 – CYKLOTURISTIKA DO OBLASTI BÍLÝCH KARPAT

- cykloputování na trase: Strážnice • Radějov • Tvarožná Lhota (40 km)
- nutná přihláška kvůli přepravě kol

6. října 2007 – CHŘIBSKÁ TŘIATŘICÍTKA
- sraz  na náměstí v Buchlovicích v 9:15 hod.

13. října 2007 – 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)
- závazné přihlášky se zálohou 50,-- Kč přijímá do 1. října 2007 Fr. Mikula

- akce se uskuteční pouze v případě, že se naplní autobus

17. listopadu 2007 – ZAKONČENÍ SEZÓNY 2007 
- putování podzimním Buchlovskem
- sraz v 9:15 hod. na náměstí v Buchlovicích

30. prosince 2007 – PŘEDSILVESTROVSKÝ 
                                   VÝSTUP NA BRDO
     – 33. ročník

Rádi přivítáme všechny, kteří o naše akce projeví zájem.

                                                                                            Mi



20

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás 

seznámil s činností Sboru 
dobrovolných hasičů v Tu-
pesích v uplynulém roce.

Výbor a členové sboru 
se pravidelně scházeli vždy 
první pátek  v měsíci na 
členských schůzích. 

Jednou z prvních akcí 
v každém kalendářním 

roce bývá „Pochod za Pavlem“, který připomíná tragic-
ké úmrtí Pavla Vávry, bývalého velitele našeho sboru. 
Spoluorganizátorem této akce je Klub českých turistů 
Tupesy. Letošní 13. ročník se uskuteční 24. února 2007 
v 8,30 hodin od místní základní školy. 

Začátkem dubna se mužské družstvo přihlásilo do 
Velké ceny okresu Uherské Hradiště, která trvala cel-
kem čtyři měsíce a sestávala se z 11 soutěží, na kterých 
družstvo dosahovalo průměrných výsledků. 

Dalším okamžikem, který zasáhl sbor, byl 23. duben, 
kdy byl vyhlášen výjezd jednotce SDH. Přesto, že to byla 
neděle, auto vyjelo během několika minut na místo. Na-
štěstí nešlo o nic velkého, ale jsme rádi, že jsme mohli 
ukázat svému okolí akceschopnost naší jednotky. K zása-
hu bylo připraveno 11 členů zásahové jednotky s průměr-
ným věkem 24 let. 

Další pravidelnou akcí pořádanou naším sborem, je 
stavění máje na návsi, které každoročně přiláká desítky 
občanů, zejména dětí, pro které je připraveno opékání 
špekáčků a lákavá okružní jízda kolem obce hasičským 
autem. 

Začátkem května prošla zásahová jednotka preventiv-
ní zdravotní prohlídkou. Ve dnech 6. – 7. května 2006 se 
konal Slovácký okruh motocyklů o cenu Bohumila Kováře 
ve Starém Městě, kde jsme vykonávali požární dozor. Na 
této náročné sportovní akci se podílelo 15 členů našeho 
sboru. 

V červnu naše družstvo obsadilo 2. místo na okrskové 
soutěži na Salaši. Poprvé v historii našeho sboru se po-
dařilo sestavit také družstvo žen, které soutěžilo v tomto 
složení: 

strojnice: Karla Hánová
spoj savic: Andrea Hrušková
koš: Vendula Řičánková
béčka: Monika Bártková
rozdělovač: Lenka Mikulová
pravý proud: Petra Stodůlková
levý proud: Monika Králíková
S velkým nadšením začaly trénovat a dostávat se do 

té správné „hasičiny“. Úvodním závodem do velkého 
světa hasičů našich žen byl závod v Tučapech, kde ob-
sadily pěkné 4. místo s časem 26,26 sekund. Postupně 
se zúčastnily dalších závodů v Březolupech, Drslavicích, 
Véskách, Mistřicích a Košíkách, odkud si pokaždé přivez-
ly pohár. Patří jim proto velký dík za reprezentaci sboru 
a naší obce. 

Dne 2. září 2006 se sbor zúčastnil svěcení obecního 
praporu v počtu 23 členů a členek. V průběhu roku se 
konaly pravidelné brigády, které byly zaměřené na úklid 
hasičské zbrojnice, údržbu výzbroje a výrobu nových 
terčů. Mezi fotbalovými hřišti se začalo budovat naše tré-

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TUPESY

ninkové hřiště, na které se nám podařilo vybudovat nový 
panelový vjezd, který jsme opatřili závorou. Za realizaci 
našich plánů chceme touto cestou poděkovat především 
zastupitelstvu obce Tupesy. Děkujeme rovněž firmám L.V.  
Print, GTK, s. r. o., Ocelprofil, kavárně V Plotkách, Autoo-
pravna Fryšták a panu Petru Belantovi, kteří nám věnovali 
sponzorský dar.

Dne 5. ledna 2007 se konala výroční valná hromada 
sboru, na které byl pro další období zvolen nový výbor 
SDH  v tomto složení:

Starosta SDH: Pavel Churý
Zástupce starosty: Čestmír Pleva
Velitel: Tomáš Bártek
Zástupce velitele: Lukáš Elísek
Jednatel: Martin Slezák
Zástupkyně jednatele: Monika Bártková
Hospodář: Vojtěch Lesa
V současné době má SDH 34 členů a 7 členek řádně 

registrovaných. 
Také v roce 2007 bychom chtěli navázat na úspěchy 

minulých let, dbát na připravenost a akceschopnost. Naši 
činnost propagujeme na internetových stránkách 
www.sdhtupesy.unas.cz

Za výbor SDH Tupesy 
Pavel Churý, starosta SDH  
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Kompostárna OTR,s.r.o. v Buchlovicích na  Křížných cestách.

Zařízení na využívání odpadů -Kompostárnu v  Buchlovicích - provozuje společnost ve 
vlastnictví obcí a měst OTR,s.r.o, od roku 1997 ve zkušebním provozu.  Kompostárna na-
hradila v roce 1997 ukládání odpadů do nevyhovující skládky. Biologické odpady zhod-
nocuje na využitelný kompost.  Během zkušebního provozu  byla provázena problémy se 

zápachem. Od roku 2004 vstoupila kompostárna Buchlovice Křížné cesty do svého třetího roku řádného provozu a po 
vypuštění problematických zapáchajících   odpadů je zcela bez provozních závad.

Kompostárna dnes vyrábí  dva druhy kompostu. Rekultivační kompost je vhodný na úpravy terénu u nových staveb 
nebo pro výsadby trávníků. 

Dále kompost  prvotřídní kvality, pro který jsou  vstupními surovinami pouze rostlinné zbytky, tráva, listí, větve stro-
mů a velmi čistě dřevní zbytky. Je vhodný pro jakékoliv zahradní a zemědělské využití a jako vynikající  výsadbový 
substrát,  například pod vinice. Má podstatně lepší vlastnosti než komerčně vyráběné substráty založené výhradně na 
míchání rašeliny z dovozu.

Po založení kompostu prochází suroviny fermentační fází, při které dochází  k vysokému nárustu teplot až kolem 
65°C. Při těchto teplotách fermentuje kompost po dobu několika týdnů a jsou zcela zničena 
veškerá semínka rajčat, plevelů atd.  Kompost je také zcela hygienizován a zbaven mikrobiál-
ních rizik.

Kompostárna v Buchlovicích přijímá biologické odpady z domácností v pracovní dny od 
6:00 do 16:00 hodin.  Můžete zde odevzdat větve stromů,  trávu, seno,  listí, stavební dřevo, 
piliny, hobliny, znehodnocenou zeleninu, ovoce atd.  Biologicky rozložitelné odpady můžete 
odevzdávat  zdarma  až do množství  velikosti přívěsného vozíku  za osobním automobilem.  
Je však nutné prokázat  bydliště v obci  občanským průkazem.

Kromě těchto odpadů je možné odevzdávat za úplatu stavební odpady z drobných stavebních prací, větší množství 
po konzultaci. 

Podrobnosti Vám sdělí vedoucí kompostárny pan Igor Stránský na telefonu 572595058.
Na Křížných cestách připravujeme  ve spolupráci s Mikroregionem Buchlov  otevření sběrového dvora, kde bude 

možné odevzdávat  tříděné plasty, papíry, sklo a kovy. Zvláště zajímavá bude možnost odevzdání  velkoobjemového 
odpadu – starého nábytku, textilu, pneumatik, koberců, matrací atd.    

Otevření sběrového dvora bude oznámeno včetně rozšířené provozní doby v tisku.
Vytříděním odpadů  můžete přispět i Vy  ke snížení obrovské hromady odpadů valící se do skládek.
Všechny vytříděné odpady, které k nám odevzdáte, se vracejí zpět k využití jako komposty nebo stavební recykláty. 

Přijďte se podívat. 
Ing Miloslav Maňásek, ředitel OTR,s.r.o.

Sbor pro občanské záležitosti v Tupe-
sích byl založen v roce 1974, takže působí 
v naší obci téměř 33 let. V tomto sboru pra-
cuje celkem 7 žen. Jedná se o paní Růže-
nu Dohnalovou, Janu Šimonovou, Simonu 
Úředníčkovou, Petru Kočendovou, Zdenku 
Lapčíkovou a Libuši Popelkovou. Funkci 
předsedkyně vykonává paní Antonie Hej-
dová.

Je to sehraný kolektiv obětavých žen 
z naší obce, který vykonává rozmanité akce pro radost a vzpomínky našich občanů. V minulých letech i v současnosti 
provádíme vítání občánků,  zlaté a diamantové svatby, besedy s důchodci, rozloučení s vycházejícími žáky, návštěvy 
jubilantů k životnímu jubileu 80, 85, 90 let a každoročně po 90 letech života u všech občanů, návštěvy dětí v MŠ při 
příležitosti „svátku dětí“, účastníme se slavnostního zahájení nového školního roku v ZŠ, navštěvujeme naše bývalé ob-
čany v domově důchodců v Buchlovicích případně v Uherském Hradišti, na přání jubilantů padesátníků a šedesátníků 
provádíme přijetí na obecním úřadě v rámci jejich setkání.

Vážení spoluobčané, ve spolupráci se školskou komisí při Obecním úřadě Tupesy bychom chtěli v budoucnu usku-
tečnit také první setkání bývalých hodových stárků. Jak bylo zjištěno, dochované zápisy neobsahují jejich úplné se-
znamy. Obracíme se proto s prosbou na účastníky a pamětníky slováckých hodů, zejména po roce 1950, o doplnění 
a radu. Své připomínky můžete předat na obecním úřadě nebo členkám sboru. Potřebujeme uvést rok konání slovác-
kých hodů a jména starších a mladších stárků. 

                                                                           Těšíme se na spolupráci.                                          Antonie Hejdová 

Z činnosti 
Sboru pro občanské 

záležitosti
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Vážení občané,
MS Tupesy-Břestek, jakožto občanské sdružení, 

má v současné době 24 členů a 2 adepty. Myslivec-
ky obhospodařujeme v KÚ Tupesy - Břestek celkem 
1150 ha pozemků, z toho je 270 ha lesa. 

Dnešní podoba myslivecké činnosti se výrazně 
změnila. Nedá se zdaleka srovnávat s mysliveckým 
vyžitím myslivců v 60. a 70. letech, kde se na lovech 
v našem sdružení ulovilo za jednu sezonu 250 bažan-
tů a stejné množství zajíců. Ty tam jsou vysoké stavy 
koroptví a divokých králíků, jež se počítaly na stovky 
kusů. Při kolektivizaci s postupným rozoráváním mezí 
a s nástupem chemie v zemědělství v podobě pesti-
cidů a herbicidů tyto stavy zvěře dramaticky pokles-
ly nebo úplně vymizely. Dnešní činnost nás myslivců 
spočívá  hlavně v ochraně přírody se snahou vrátit do 
naší přírody ohrožené druhy zvěře, které neodmyslitel-
ně patří do krajiny pod hradem Buchlovem. Snažíme 
se ve spolupráci s Agro Zlechov vytvářet podmínky 
pro tyto ohrožené druhy tvorbou bio-pásů, zvěřino-
vých políček a do míst, kde chybí voda, umísťujeme 
betonové napáječky pro zvěř. Tak jako v předešlých 
letech, tak i v roce 2006  jsme vypustili do naší honit-
by 50 ks koroptví pro posílení dnes již mizící popula-
ce, které jsme nakoupili z vlastních finančních zdrojů. 
Dále pak 20 ks králíka divokého, kterého odchovává-
me ve vlastním zařízení. Co se týká samotného lovu, 
tak zajíce pro nízké stavy nelovíme vůbec a ulovené 
bažanty vypouštíme ze své odchovny.

Úspěšným snižováním stavů černé zvěře se mini-
malizovaly škody na pozemcích jak Agra Zlechov, tak 
i občanů, které tato zvěř ještě nedávno páchala. Stavy 
srnčí zvěře nám „úspěšně snižují“ převážně motorizo-
vaní pytláci a toulaví psi.

Jak jsem již uvedl, naše činnost spočívá převážně 
v péči o zvěř a ochranu přírody jako takové. Snažíme 
se i kulturně podílet na dění v obci pořádáním oblí-
beného mysliveckého plesu. Za zmínku stojí vzpome-
nout akci s dětmi ZŠ nazvanou Toulky přírodou. Akce 
se uskutečnila 9.září 2006 v sobotním odpoledni na 
chatě našeho mysliveckého sdružení. Pro děti byly 
připraveny čtyři soutěžní disciplíny jako poznávání 
preparovaných živočichů, určování stromů a rostlin, 
test znalostí ze života zvířat a střelba ze vzduchovky. 
Děti se zájmem plnily jednotlivé úkoly a prokázaly ši-
roké znalosti a zručnosti při střelbě. Na závěr členové 
MS dětem předvedli práci loveckých psů a zacháze-
ní s loveckými zbraněmi. Děti byly s akcí spokojené 
a slunné sobotní odpoledne si užily i s organizátory. 
Pro další období chceme ještě více rozvíjet spolupráci 
s obecním úřadem při zvelebování nejen obce samot-
né, ale i okolí a více se zapojit do práce s mládeží.

Co říci závěrem? V tomto příspěvku nebylo účelem 
předkládat čísla, kolik jsme vysázeli stromků, kolik vy-
vezli metráků sena, řepy a obilí v době strádání zvěře. 
Ale jen maličko přiblížit občanům, o čem ta dnešní 
pravá česká myslivost je. Že je jen o práci s minimem 
loveckého vyžití. Je to úplný opak s tak zvanými “mys-
livci a zbohatlíky“, kteří  bezhlavě vybíjejí zvěř v prona-
jatých honitbách bez ohledu na chov a etiku.

Myslivosti zdar!
František Maňásek - předseda  

TJ Tupesy – fotbalový a sportovní oddíl
V loňském roce se do zpravodaje nedostala zpráva fot-

balového oddílu, takže shrneme uplynulé období nejen po 
sportovní stránce. 

POHLED DO HISTORIE
Po největších úspěších fotbalu v Tupesích v sezóně 2001-

02, kdy muži obsadili medailovou pozici v I.A třídě (2.mís-
to po podzimu, 3.místo v závěru sezóny), nastává postupný 
propad do průměru okresního fotbalu. V tehdejším hráčském 
kádru se stal nejlepším střelcem Marek Matoušek (15branek, 
3.celkově) před Ondřejem Vávrou (10), Petrem Dudou (6), 
Burešem, Zelinkou, Králíkem (5). Stejný kádr mužstva však 
již v následující sezóně 2002-03, snad uspokojen výborný-
mi výsledky, spolu s Újezdcem s 8 body uzavíral podzimní 
tabulku I.A třídy, aby v jarní části získal pouhé 2 body a se-
stoupil. Pravou příčinu odhalil trenér ing.Michael Zámečník, 
který odstoupil po 9.kole. Mužstvo přestalo trénovat a v zá-
pasech pak chyběly síly a bojovnost. A pak ani další trenér 
Petr Reinberk svým přátelským přístupem nezastavil sestup. 
V následující sezóně 2003-04 přišel k mužstvu do I.B třídy 
nový zkušený trenér Václav Chvojka, který se sebou přivedl 
na hostování 5 nových hráčů. Výsledkem bylo sice zlepšení 
stavu mužstva, ale po podzimu jen 9.místo se 7 bodovým ná-
skokem od sestupu. Přesto dokázal alespoň na čas „tréno-
vat“ mužstvo. Před jarními odvetami však neodolal nabídce 
z Veselí n/M a odešel za lepšími podmínkami. Nový zkušený 
trenér ing.Ladislav Heger po úvodních kolech vytáhl mužstvo 
až na průběžné 4.místo, když dokázal dokonale využít kvalitní 
zimní přípravu, kterou mužstvo absolvovalo ještě pod vede-
ním Chvojky. Teprve v 6.jarním kole jsme nestačili na pozděj-
šího jasného vítěze Zdounky a na jaře poprvé prohráli (0:2) 
a v tabulce nám patřilo 5.místo. Pak však přišly zápasy, kdy 
jsme doma povinně bodovali, ale z venku jsme nedovezli ani 
bod, takže jsme v tabulce seskočili na 8.pozici. V závěru sou-
těže jsme se již nedokázali soustředit a celkově skončili na 
9.místě tabulky, což bylo odrazem naší skutečné momentální 
formy. Předloňskou sezónu 2004-05 jsme zahájili s dalšími 
změnami v hráčském kádru. Trenérské žezlo převzali Pavel 
Zelinka s ing.Bronislavem Chramcovem. Hostování nepro-
dloužili Nožička, Machynka ani Havlík. Krátká letní příprava 
před soutěží začala parádně, když jsme v Poháru KFS vyřadili 
Jalubí, sehráli nádherné utkání s účastníkem krajského pře-
boru Hradčovicemi 1:2 a v 1.kole porazili Slavkov 4:1. Dobrý 
úvod však neměl dlouhého trvání a domácí porážky od Zlá-
mance, Morkovic B a Kudlovic nás po podzimu usadili až na 
12.místo, které dávalo tušit problémy. Do mužstva byli v zi-
mě na hostování angažováni Kroča a Tyl, kteří však neuspěli, 
a tak se postupně do mužstva doplňovali hráči B mužstva, 
aby zaplnili chybějící mezery. Jarní část soutěže jsme opět 
zahájili excelentně, když jsme doma dokázali porazit vedoucí 
mužstvo Šumic 4:1 i bez brankáře Jaroše, který v zimě pro 
pracovní vytíženost ukončil hráčskou činnost. Jak se však 
ukázalo několikrát již dříve, tak nás vítězství a úspěchy nejen-
že nemotivují, ale naopak přispívají k demoralizaci mužstva. 
(Vyklepli jsme první mužstvo, tak již máme vyhráno.) Ale sou-
těž je velmi dlouhá. Následných 5 porážek v řadě nás sice 
nemělo kam srazit, ale Polešovice se dotáhly na 3.bodový 
odstup. Po výhře se Slováckem C 3:1 a remíze v Kudlovicích 



23

1:1 se náš náskok opět zvedl na 4 body, ale následná ztrá-
ta za remízu doma s Břestkem 1:1nás vrátila znovu na zem. 
Po největším debaklu v novodobé historii v Újezdci 0:9 
jsme sice drželi 2 bodový náskok, ale v rozhodujících zá-
pasech sezóny jsme totálně propadli. Jasná prohra doma 
s Polešovicemi 0:3 nás odsoudila na sestupovou pozici, 
ale stále nebylo rozhodnuto. V předposledním kole jsme 
však, i zásluhou neobjektivních rozhodčích, prohráli ve 
Břestku se Zlechovem 0:2 a náš osud se naplnil. V dohráv-
ce odloženého 1.jarního kola ve Slavkově, kde jsme ještě 
měli teoretickou šanci na záchranu na úkor oddílu v jiné 
skupině I.B třídy, jsme nastoupili s Béčkem a dorostenci, 
takže podle toho vypadal výsledek – 1:5 … a po 8 letech 
sestup z krajských soutěží, čímž se uzavřela jedna kapitola 
sportu v obci.

SEZÓNA 2005-06 - PODZIM
Sezónu 2005-06 jsme zahájili v okresním přeboru 

Uh.Hradiště. Od mužstva odešli Pavel Zelinka (hrající tre-
nér) na hostování do Jiskry St.Město (zákl.třída) a Milan 
Andrýsek, který v průběhu podzimu odešel na hostování 
do Břestku výměnou za brankáře Hurdese. Na trenérskou 
lavičku nastoupil inženýrský triumvirát Travenec, Chram-
cov a Kubíček. V přípravě jsme sehráli výborné zápasy 
s Kudlovicemi 4:3 a v Poháru OFS v Medovicích 7:1. Pak 
přišla pro nás zcela neznámá soutěž, a s odstupem času 
musíme konstatovat, že nebude vůbec lehká. Po povin-
ném vítězství s loňským favoritem soutěže Boršicemi 
u Blat. 1:0, přišlo vystřízlivění v Horním Němčí, kde jsme 
po vlastních chybách prohráli 2:3. V domácím utkání s Bí-
lovicemi jsme si popravili chuť - 7:4, ale v Ostrožské Lho-
tě nás soupeř jednoznačně přehrál především důrazem 

– 0:2. Další porážka nás nabudila a odnesly to Traplice 
6:2. Mužstvo hrálo s chutí a odhodláním bojovat o špičku 
tabulky. Avšak v Sušicích, po trapném výkonu rozhodčí-
ho, jsme přišli o další body porážkou 2:3, když jsme v po-
ločase vedli 2:0. O kvalitě soutěže jsme se přesvědčili 
v dalším domácím utkání s Osvětimany – 0:1. V derby zá-
pase ve Břestku jsme již nastoupili značně oslabeni nejen 
bez dvojice útočníků (do konce podzimu již nenastoupili  
Tomáš Králík pro školní povinnosti a Petr Šenk pracovně 
v Praze) a prohráli utkání vlastní nedisciplinovaností 0:1. 
V 9.kole jsme dokázali v divácky velmi atraktivním utkání 
zvítězit nad Drslavicemi 3:1, ale následně jsme opět ztratili 
body nešťastnou prohrou 0:1 v Havřicích. Další těžký sou-
peř Kněžpole, bojující o postup, byl nad naše síly a odvezl 
si od nás body za vítězství 2:1. Teprve v předposledním 
kole jsme dokázali zabodovat i venku, kdy jsme v těžkém 
utkání na hřišti vedoucího celku Korytné remizovali 1:1. 
Avšak získaný bod jsme hned ztratili pouhou remízou 2:2 
v posledním domácím utkáním s Hlukem B. V soutěži 
jsme se ziskem 14 bodů a při aktivním skóre 25:23 obsa-
dili až 10.místo, když jsme ve vyrovnaném závěru tabulky 
jen 1 bod nad sestupem.

SEZÓNA 2005-06 - JARO
Jarní sezóna 2005-06 byla po rozmarech počasí zaháje-

na až 16.kolem. V přípravě ve čtvrtfinále Poháru OFS jsme 
zvítězili na vedlejším hřišti v Bílovicích nad Mistřicemi 3:1, 
ale soutěž zahájili prohrou v Bílovicích 0:1, která nás sesa-
dila do sestupových míst – 11.místo – 1 bod od sestupu. 
Pak jsme však výbornými výkony porazili doma jednoho 
z favoritů soutěže Ostr.Lhotu 2:0 (R.Churý, B.Chramcov), 
v důležitém zápasu přivezli bod za remízu 0:0 ze zachra-
ňujících se Traplic, vrátili potupnou porážku Sušicím 1:0 
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(Tříska) a dohrávkou 15.kola deklasovali Horní Němčí 6:2 
(R.Churý 3, Bureš, J.Churý, Jaroš) a po zisku 10 bodů vy-
skočili do bezpečných vod – na 7.místo tabulky. Prohra 
se 2.celkem tabulky v Osvětimanech 0:1se zrodila po je-
diné chybě zápasu. Výbornou formu jsme potvrdili i v se-
mifinále Poháru OFS, když jsme zvítězili na hřišti v Hluku 
1:0 a postoupili do finále. V dalším kole jsme „darovali“ 
doma bod Břestku 0:0, abychom jej v dohrávce úvodního 
14.kola získali zpět v Boršicích u Bl. 1:1 (O.Vávra) a potvr-
dili remízou v Drslavicích 0:0. V tuto dobu nás však opus-
tilo střelecké štěstí a potvrdilo se to i ve finále Poháru, kdy 
jsme nedokázali proměnit ani nejvyloženější šance a v sa-
motném závěru vyrobili hrubku, která nás stála zisk cenné 
trofeje – 0:1. Doma jsme opět zaváhali s Havřicemi 0:0, 
když jsme opět nedokázali vstřelit gól, což se opakovalo 
i v Kněžpoli 0:1. V prestižním zápase s vedoucím celkem 
Korytnou jsme se ocitli v roli mstitele za podzim a zvítězili 
2:0. Znovu nabytí formy jsme potvrdili i v posledním utká-
ní doma s Hlukem B, který prahl po odvetě za neúspěch 
v poháru a zvítězili v Hluku 3:2. Prvním vítězstvím venku 
jsme ukončili sezónu na pěkném 7.místě. Ke 27 bodům 
získaným v domácím prostředí (jen 2 pro-
hry) jsme však přivezli z cizích hřišť 
pouhých 7 bodů. K podzimním 14 
bodům jsme na jaře dokázali při-
dat slušných 20 bodů. Ale největ-
ším pozitivem je, že se mužstvo 
zkonsolidovalo, našlo svoji tvář 
i systém hry. Utvořila se výborná 
parta, která táhne za jeden pro-
vaz, nejen u piva, ale především 
na hřišti. Mužstvo se konečně 
naučilo poctivě a disciplinovaně 
bránit a hrát dozadu, což je zákla-
dem jakéhokoliv úspěchu. Oddílu 
se po problémech s brankáři podařilo 
získat mladého perspektivního gólmana, 
z něhož během jarní části vyrostla hvězda 
nejvyšší zářivosti, takže soupeři nám velmi těžce dá-
vají branku (v celé jarní části jsme odešli pouze 4x (včetně 
finále poháru) poraženi nejtěsnějším rozdílem 0:1 a inka-
sovali jsme pouhých 8 mistrovských branek. To je dob-
rý odrazový můstek k útoku na příčky nejvyšší, protože 
většina našich technických hráčů je laděna především 
ofenzívě a po získání sebedůvěry ve vlastní síly přijdou 
i tolik žádané střelecké hody. Nedostatkem však zůstává 
střelecká impotence útoku – chybí nám koncový útočník 
typu Tomáše Králíka či Petra Šenka nebo mladého Marka 
Matouška. První sezóna v okresním přeboru však ukáza-
la, že i tato soutěž má svoji kvalitu a její vyrovnanost, kdy 
každý může porazit každého, mluví sama za sebe.

SEZÓNA 2006-07 - PODZIM
Novou sezónu 2006-07 zahájilo mužstvo opět pod tak-

tovkou Stanislava Travence, zároveň i předsedy oddílu, 
kterému při vedením tréninků asistovali hráči Tomáš Ku-
bíček s Bronislavem Chramcovem, ale především nově 
Ondřej Vávra, jehož přínos pro mužstvo i jeho přístup 
k tréninkům v podzimní části sezóny byl neoddiskutova-
telný. Mužstvo mužů i dorostenců se připravuje většinou 
společně, takže na každém tréninku je 14-16 hráčů bez 

ohledu na to, že přes týden je spousta hráčů na školách 
v Brně či Ostravě a nemůže tréninky absolvovat. Po po-
čátečním ostychu mladých je dnes v hale, v zimním pře-
chodném období i při zahájení zimní přípravy, patrný zá-
jem z obou stran a vytvořila se ucelená dobrá parta lidí se 
společným sportovním cílem.

Již před zahájením přípravy na sezónu byla stanovena 
jasná pravidla – v Tupesích budou hrát pouze hráči, kteří 
zde chtějí hrát bez dalších podmínek. Proto byli uvolněni 
někteří hráči na hostování – Marek Matoušek do Kudlo-
vic, Petr Šenk do Bílovic, Pavel Zelinka do Břestku, bra-
tři Pavel a Přemysl Dudové do Mistřic, Dušan Hozák do 
brněnských Kohoutovic, Radovan Bakalík do Podolí, Lu-
káš Dufka, dorostenec do Ostr.Nové Vsi. K nim se ještě 
přidala další pětice hráčů, kteří dostali příležitost rozehrát 
se ve Střílkách, které hrají základní třídu okresu Kroměříž. 
Zranění v kádru i mezi vytipovanými hráči umožnilo hos-
tovat nakonec pouze 2 hráčům – Ctiborovi Bilíkovi a Pavlu 
Poláškovi. Z uvedeného přehledu je patrné, že hostovat 
odešla  téměř celá jedenáctka hráčů. Přesto se v průběhu 
uplynulé půlsezóny vytvořilo velmi kvalitní jádro a základ-

ní sestava doplňovaná nadějnými dorostenci, 
které doplnili pouze Stanislav Molek (pra-

covník Kamenictví Novák) z mateřského 
klubu Veselí n/M. a již tradičně Michal 

Tureček ze Slovácko – Vážany. Úvod 
sezóny však byl náročný. V přípravě 
jsme jako favorit Poháru OFS (v loň-
ské sezóně jsme našli přemožitele 
až ve finálovém utkání v Popovicích 
– 0:1) prohráli již v úvodu v Buch-
lovicích 1:2 (branka O.Šimek). Ale 
úvodní zápas proti tradičnímu sou-
peři  ve Břestku jsme zvládli na vý-
bornou 2:0 (Bureš, O.Šimek), i když 

v závěru jsme přišli za nedisciplinova-
nost o Honzu Churého, který inkasoval 

4 zápasy natvrdo. Zdálo se, že budeme 
schopni odstranit tradiční neduh našeho fotba-

lu – slabší import bodů z cizího prostředí – z venku body 
nevozíme a tento nedostatek nahrazujeme ziskem bodů 
doma. V následujícím zápase jsme získané body trestu-
hodně promrhali ztrátou se slabými Traplicemi za remízu 
1:1 (O.Šimek). Následovala prohra 2:0 v Boršicích u Blat-
nice, když jsme nedokázali využít ani ty nejvyloženější 
šance, a špatné psychické situaci využil náš tradiční spa-
ringpartner Zlámanec, který nás dokázal porazit v našem 
prostředí 1:0 a rázem jsme s ocitli až na 10.místě tabulky. 
Nepříjemná situace velela hrát jako o život i venku, což 
jsme dokázali ihned na hřišti nováčka v Popovicích 0:0, 
abychom si stav dále zkomplikovali další remízou s velmi 
dobrým Hlukem 2:2 (Králík, Bureš) a prohrou v Sušicích 
1:2 (O.Vávra) a klesli až na 12.místo velmi vyrovnané ta-
bulky. Víra ve vlastní síly nás však postavila na nohy, když 
jsme konečně bodovali doma s Polešovicemi 2:1 (P.Vávra 
2). Naše forma se pomalu dostávala z krize, ale i přesto 
jsme prohráli v Osvětimanech 3:5 (Bureš 2, Kubíček), 
když jsme sehráli velmi nešťastné utkání. Zlepšení výkonů 
odnesl v příštím zápase favorit z Mařatic, kterého jsme po 
výborném výkonu porazili 1:0 brankou Bureše. Potlesk na 
otevřené scéně jsme si vysloužili excelentním výkonem 
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v Havřicích, kde jsme zvítězili 2:0 (Maňásek, Bureš). Zra-
nění a nepřítomnost hráčů základu nás hned v následují-
cím domácím zápase připravila o možnost stoupat dále 
tabulkou, protože jsme nezvládli zápas doma s Bílovicemi 
a po prohře 0:1 jsme zůstali ve středu tabulky – na 8.mís-
tě. Takže získaný bod na hřišti vedoucího celku soutěže 
v Drslavicích za remízu 0:0 nás nesrazil hlouběji než na 
11.místo závěrečné tabulky podzimu. Za špatné umístění 
mohou především naše výkony v domácím prostředí, kde 
jsme získali pouhých 8 bodů za 2 výhry a 2 remízy. Chy-
bějící body a přesvědčení, že fotbal umíme, jsme dokázali 
ziskem 8 bodů na hřišti soupeřů rovněž za 2 výhry a 2 
remízy. Tabulka soutěže je však natolik vyrovnaná, že 4 
body při skóre 14:15 nás dělí od bojů o záchranu, ale i od 
5.místa. 

Nedostatek naší hry je zřejmý již při pohledu na skóre 
– 14:15. Solidní obranný systém (3.nejlepší) však naráží 
na problém se střeleckou impotencí (13.), který jsme vyře-
šili změnou koncepce i celého systému hry. Zažití nového 
stylu však vyžaduje čas a zkušenosti, kterých velmi mladý 
kádr mužstva nemá na rozdávání. Na hrotu útoku se usa-
dil záložník Roman Bureš, který již je 5.nejlepším střelcem 
soutěže. Systém založený na precizní defenzívě však de-
fenzívně vypadá jen zdánlivě, protože je značně variabil-
ní a při dostatečné fyzické kondici je v útočné fázi i velmi 
efektivní. Vyrovnané zápasy však rozhodují naše nepro-
měněné vyložené šance. Závěr podzimu však již naznačil 
možnosti mužstva, které při tréninkové morálce může do-
sáhnout i hodně vyšších příček v tabulce, což však není 
otázkou měsíce, ale dlouhodobou poctivou prací a pílí.

DOROST
V sezóně 2000-01 dorost pod vedením S.Travence zví-

tězil v Okresním přeboru Uh.Hradiště, když se mu poda-
řil jedinečný husarský kousek. Po podzimu se nacházel 
na 4.místě se ztrátou 5 bodů na vedoucí Ostr.Novou Ves, 
ale výtečným jarem, kdy k 19 bodům přidal plný počet 
33 bodů, zvítězil s náskokem 4 bodů. Nejlepším střelcem 
soutěže se stal Tomáš Králík s 32 brankami (9+23), na 
3.místě v pořadí byl Jakub Grebeníček, který na pod-
zim hájil branku a vstřelil jen v jarní sezóně 19 branek, 
na 5.místě střelecké tabulky byl Ondřej Vávra 17 branek 
(4+13). Postup po 1 roce zpět do župních soutěží 2001-02 
a následné 9.místo v této soutěži byl dosavadním největ-
ším úspěchem dorosteneckého fotbalu v Tupesích, který 
se odrazil i v mužské kategorii ve stejném roce. V násle-
dující sezóně 2002-03, kdy převzal dorost jako trenér Jiří 
Vávra, si dorostenci dobrým podzimem, kdy nahráli 13 
bodů, zajistili udržení soutěže i pro sezónu 2003-04, i když 
v jarní sezóně již získali pouhé 4 body. Špatná jarní část 
se naplno projevila v následující sezóně, když mužstvo 
sehrálo naprosto nedůstojnou roli a se ziskem pouhých 
2 bodů sestoupilo zpět do okresního přeboru. K mužstvu 
se v sezóně 2004-05 vrátil zpět úspěšný trenér Travenec, 
kterému se podařilo hlubokou krizi zastavit a zachránit 
okresní přebor. Mužstvo skončilo na 11.místě se ziskem 
26 bodů. V jarní části se však začal projevovat nezájem 
hráčů a tréninková morálka šla prudce dolů. V letošní se-
zóně 2005-06, kdy cíle mužstva  byly velmi odlišné, dorost 
špatnou 2.polovinou podzimu skončil na 11.místě se zis-
kem 13.bodů. Utvořilo se zdravé jádro hráčů, kteří trénují 
a pravidelně hrají, ale jejich počet zdaleka neodpovídá 

okresnímu přeboru, takže vlivem zranění a nemoci se sta-
lo, že jsme zápas odehráli pouze v 10 hráčích. Přesto ně-
kolik hráčů již okusilo mužskou kategorii v 1.mužstvu (viz. 
výše). Kvalitní zimní příprava začíná být i tradicí u doros-
teneckého mužstva, protože k pouhým 13 bodům (11.) 
z podzimu dokázali dorostenci přidat 20 jarních bodů (6.), 
což však stačilo pouze na 10.místo se značným odstu-
pem od 11.místa. V letošní nové sezóně pokračuje dorost 
v normálním trendu, přestože ročník 1988 je silný, je na 
slušném 7.místě, což však zdaleka nenaplňuje možnosti 
týmu, které by mělo hrát o absolutní špičku tabulky. Je 
velká škoda, že nadějní talentovaní fotbalisté jako Martin 
Vávra, Marek Březina i bratři Vít a Radim Žaludové zdale-
ka nedávají fotbalu všechno, nýbrž jej mají jen jako doplň-
kovou zábavu.

ŽÁCI
V žákovských kategoriích je položen základ kteréhoko-

liv mužstva. Nedostatkem soutěží je nemožnost postupu, 
protože v krajských soutěžích již hrají žáci rozděleni do 
starších a mladších žáků. Pro tak malou obec, jakou Tu-
pesy jsou, je prakticky nemožné sestavit 2 mužstva žáků. 
Z toho pak vyplývá, že nutně dochází ke generačním 
problémům s hráčským kádrem. Jediným východiskem 
je rozdělit hráčský kádr rovnoměrně do 4 letého období, 

aby v dorosteneckém mužstvu byla zachována kontinu-
ita výkonů. Proto v každém jednotlivém ročníku hraje 4-
5 hráčů. V žákovské kategorii pak 4 letý věkový rozdíl je 
obrovským fyzickým handicapem a smaže fotbalový um 
mladšího hráče a zabíjí jeho růst. Výsledky žákovské kate-
gorie u nás pak nejsou odpovídající schopnostem hráčů 
a dorostenecká kategorie je toho důkazem. Z žákovské 
skupiny B dokázaly hrát krajské soutěže dorostu pouze 
Polešovice, Jalubí a Tupesy. Proto Výbor TJ Tupesy hledal 
možnosti spojení s jiným blízkým oddílem – partnerem při 
výchově mládeže. Velehrad i Břestek však nejsou dosta-
tečně silní partneři s patřičným zájmem o mládežnický fot-
bal, Zlechov naši nabídku odmítl (?), a tak jediný vhodný 
a ochotný partner spolupracovat se objevil až krátce před 
zahájením soutěžního ročníku 2005-06. TJ Sokol Nedako-
nice má tradičně velmi dobrou žákovskou kategorii, i když 
v dorostu nikdy nebyl schopen postoupit do krajských 
soutěžích. Vedení TJ pochopilo, že není žádná jiná cesta 
k dobře hrajícímu mužstvu mužů ve vyšších soutěžích než 
výchova vlastních hráčů. Proto jsme spojili své síly zatím 
v žákovské kategorii. Vyměnili jsme si 2 hráče starší (Ber-
gauer, V.Žaluda) za 2 mladší (Šebek, Bouřa), a tím posílili 
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Nedakonice, které dokázaly postoupit do krajských sou-
těží žáků. Takže v letošní sezóně naši žáci hrají pod hla-
vičkou Nedakonic krajskou soutěž, v níž si jako nováček 
vedou slušně. Starší žáci jsou ve 12-členné skupině na 
8.místě se ziskem 14 bodů a prakticky zachráněni, pro-
tože poslední Uh.Ostroh je beznadějně poslední bez zis-
ku bodu. Dle předpokladu je kritická kategorie mladších 
žáků, kteří nikdy svoji soutěž nehráli. Přesto získali 6 bodů 
a jsou na 11.místě před Hlukem. V kategorii starší mladší 
žáci je však pro sestupy a postupy rozhodující katego-
rie starších. Mužstvo mladších žáků vedou Leoš Marek 
a Mgr. Michal Kostílek.

V plánu TJ je vytvořit i mužstvo přípravky, abychom 
vytvořili budoucím fotbalistům řádnou přípravu od útlého 
věku a zajistili tím dlouhodobou vývojovou koncepci ko-
pané v obci.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ
Od závěru roku 2004 se systém zimní přípravy fotbalistů 

výrazně změnil, když jednostrannou dřinu venku vystřída-
lo všestranné budování fyzické kondice, síly a obratnos-
ti, když centrem se stala místní tělocvična. Po skončené 
podzimní části sezóny fotbalisté přešli bez přestávky do 
tělocvičny, kde od listopadu nepřetržitě 2x týdně udržují 
fotbalové dovednosti v tzv. zimním přechodném období. 
Ve 2. týdnu letošního roku pak zahájili muži s dorostenci 
intenzivní zimní přípravu na jarní soutěže okresního pře-
boru.

NOVÉ ODDÍLY V TĚLOVÝCHOVNÉ 
JEDNOTĚ
V závěru roku 2005 se k již existujícím oddílům v rámci 

TJ, fotbalu a volejbalu, připojily 2 nové oddíly – turistika 
(naši členové se již dlouhou dobu aktivně zúčastňují mno-
ha turistických akcí) a sport pro všechny (ženy celoročně 

a muži v zimním období pod hlavičkou TJ využívají tělo-
cvičnu ke svému sportovnímu vyžití).

BUDOVÁNÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 
SPORTOVCŮ
 Výbor TJ pokračuje ve zkvalitňování technického zá-

zemí sportovců. Po obrovských ztrátách v roce 2005, kdy 
TJ přišla krádeží o novou sekačku trávy a musela velké 
finanční prostředky vynaložit na nákup další, v loňském 
roce sportovci vybudovali nový systém závlah pro hlav-
ní hřiště. Nezbytnost byla nasnadě, protože původní 
závlahový systém s hadicemi starý cca 20 let dosloužil. 
V průběhu sezóny byl vybudován moderní systém zá-
vlah vyjíždějící z trávníku bude v jarním období doplněn 
automatikou stříkání. Dalším úkolem, který si fotbalisté 
dali za cíl, bude zprovoznění vedlejšího hřiště pro tréninky 
a spolu s hasiči vybudovat v jeho blízkosti jejich soutěžní 
dráhu. Celková renovace trávníku je však nutná nejen na 
vedlejším hřišti, ale i hřišti hlavním, kde nám velké pro-
blémy přidělávají krtci. Kvalitou se naše hřiště dostává na 
nejspodnější místa v regionu, což nám dobrou reklamu 
nedělá. Finanční pomoc obce při budování zázemí však 
bude sloužit celé místní mládeži i dospělým, která hřiště 
využívá nejen pro fotbal, hasičský sbor pro trénink na své 
soutěže, ZŠ při tělocviku, ale i  Skauti a další.

Závěrem, mého dlouhého pojednání o stavu fotbalu 
v Tupesích mi dovolte, abych Vám jménem svým i také vý-
boru TJ do nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti v osobním životě. Nám fotbalistům pak přeji, aby 
se nám dařilo na hřišti tak, abyste Vy jako diváci odcházeli 
spokojeni s předvedenými výkony všech našich fotbalistů 
i mužstev a rádi se na hřiště vraceli.

Ing.Travenec Stanislav, předseda TJ Tupesy

TOM – TURISTICKÝ ODDÍL MLÁDEŽE

• 2 lyžařské zájezdy – pokud budou příznivé sněhové podmínky, 
o jarních prázdninách (26.2. – 3.3.2007) několikadenní pobyt 
na základně v oblasti Jeseníků (Vrbno) se zaměřením na turis-
tiku a lyžování, v jarním období, vedle společného zahájení tu-
ristické sezony, uskutečníme jak jednodenní výlety do Chřibů, 
tak i atraktivní víkendové pobyty – putování Ždánickým lesem 
a jarní Beskydy.

• V měsíci červnu se uskuteční 34. Expedice dětí (nejen členů 
TOM) do oblasti Vysokých Tater se základnou v naší družební 
škole ve Velkom Slavkove nedaleko Popradu. Právě turistický 
oddíl mládeže je významným pokračovatelem v oblasti dru-
žebních vztahů základních škol Tupesy – Velký Slavkov.

• Na počátek prázdnin připravujeme týdenní putovní tábor do 
oblasti Jizerských hor – Albrechtice. 

• Podzimní období roku vyplní víkendový pobyt v Jeseníkách, 
autobusový zájezd s KČT, Chřibská třiatřicítka.

V průběhu roku 2007 dětem nabídneme:je re-
g i s t r o v á n 

ústřední Aso-
ciací dětských 

turistických od-
dílů, je součás-
tí KČT a pracuje 

při Základní škole 
v Tupesích. Vedou-
cími jsou Mgr. Anto-
nín Ťuhýček, Ivana 

Ťuhýčková a Mgr. Mi-
chal Koubek. Organi-

zace se programově 
zaměřuje na vyplnění 

volného času dětí zejmé-
na o volných dnech. Ne-

jedná se jen o pohyb v pří-
rodě, ale o činnost zaměřenou i na 
kulturní poznávání, na historii, umění 
a životní prostředí.
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 …  poplatek za svoz TKO v roce 2007 činí 400,-- Kč na 
osobu, děti ve věku do 3 let včetně jsou od poplatku osvobo-
zeny, děti ve věku 4 – 6 let včetně 350,-- Kč. Poplatek je splatný 
do konce měsíce června t. r. a můžete jej uhradit v hotovosti na 
obecním úřadě.

…  držitel psa dle platné obecní vyhlášky je v naší obci 
povinen oznámit na obecním úřadě písemně nebo ústně do 15 
dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 mě-
síců nebo držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné 

lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek činí i v letoš-
ním roce 50,-- Kč za každého psa.

…  svozový den TKO je stanoven v tomto roce na každý lichý čtvrtek.

…  úřední hodiny na Obecním úřadě v Tupesích jsou v pondělí a ve středu od 7:30 do 16:00 
hodin.

....  do kontejnerů na plasty lze odkládat také igelit, igelitové obaly, nápojové kartony. Čím více 
odpadu vytřídíme do plastu, skla a papíru, o to méně zaplatíme za TKO.

....  v jarních měsících provedeme opět sběr šatstva a textilu.

....  opět i v letošním roce bude obec zajišťovat kontejnerový sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu.

....  zakládání skládek a vyvážení odpadu na „divoké skládky“ kolem obce není možné – svůj 
problém tak jenom přesouváme k řešení těm druhým....

.…  prezentaci obce najdete na internetové adrese www.tupesy.cz . Najdete tam také všechny 
novinky, informace o připravovaných akcích, obecní vyhlášky atd.

....  emailová adresa obecního úřadu je info@tupesy.cz 

….  pokud potřebujete zajistit hlavní vchodové dveře na obecní úřad – např. při vjetí s kočár-
kem – dveře snadno zajistíte tak, že dveře úplně otevřete a na mechanismu automatického 
zavírání (namontováno na horní hraně dveří) stlačíte černý kolík. Dveře jsou  tak zajištěny 
v otevřené poloze. Pokud je chcete zavřít, kolík vraťte zpět.

….  vojenská knížka zůstává v úschově držitele. Dle sdělení Krajské vojenské správy ve Zlíně se 
vojenská knížka neodevzdává.

….  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 plat-
ném znění za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku vznik-
lá znečištěním, náledím nebo sněhem.

….  firma D.A.S. spol. s. r. o., Staré Město nabízí obědy s možností výběru ze tří jídel. Cena jed-
noho oběda včetně dovozu až do domu činí 44,-- Kč. Kontakt: 572 527 165, 603 886 426.

….  možnost stravování nabízí také firma Václava Hrabce, kontakt 572 529 178, 572 529 237.

.... na poště se změnila s účinností od 31. 1. 2007 otvírací  doba ve středu od 8:00 do 10:30. 
Odpoledne od 14:30 do 16:30.

.... 18. ročník Koštu vín se uskuteční v sobotu dne 31. 3. 2007 v tělocvičně.

VÍTE, ŽE …



Společenská kronika

Nejstarší občané v roce 2006
Antonín Králík 87 let
Štěpánka Lakosilová 93 let
Filomena Smělíková 94 let, naše občanka, žije v DD Buchlovice

Zlatá svatba
27.10.2006 Růžena a Josef Gabrielovi

Diamantová svatba
22.06.2006 Marie a Alois Štolfovi

2006
Přivítali jsme mezi námi
21.01.2006 Valentýna Čevelová
10.04.2006 Sabina Mikulová
15.05.2006 Marie Nováková
30.05.2006 Tobiáš Dostál
23.09.2006 Daniela Buksová
26.09.2006 Kateřina Kaňovská
30.11.2006 Filip Melzer
15.12.2006 Dominik Tichý 

Sňatky
10.06.2006 Miroslav Hanák
 Bohdana Škrášková
  
15.07.2006 Oldřich Vávra
 Kateřina Bilíková

11.11.2006 Jiří Dudešek
 Lucie Navrátilová

Rozloučili jsme se
28.04.2006 Tomáš Vávra, 85 let, DD Buchlovice
25.03.2006 Františka Mikulová, 92 let, DD Uherské Hradiště
07.05.2006 Josef Pernička, 84 let
16.06.2006 Ladislav Haničák, 71 let
26.06.2006 Jaroslav Cigoš, 69 let
09.07.2006 Stanislav Esterka, 82 let
21.07.2006 Antonín Hejda, 82 let
28.07.2006 Miloslav Šefčík, 72 let
11.08.2006 Zdeněk Maňásek, 72 let
04.10.2006 Alois Vacula, 79 let
22.10.2006 Marie Adamcová, 87 let
25.12.2006 Františka Mařáková, 96 let, naše nejstarší občanka


