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Vážení čtenáři,
snad se to ani nezdá, ale je to půlrok, co jsme otvírali poslední číslo 
Tupeského zpravodaje. Chceme dodržet tradici a i toto letní číslo 
věnovat jednomu hlavnímu tématu. Tím letošním je bezesporu z míst-
ních výročí to nejdůležitější – 30 let od otevření nové mateřské školky. 
Školka se stala nejenom dominantou 
středu obce, ale „přirostla k srdci“ 
těm, kteří do školky chodili coby žáci, 
ale také těm, kteří se na jejím vybu-
dování podíleli. Zvláště při vzpomínce 
na dobu socialistického plánování, kdy 
se sice vše dobře naplánovalo, ale nic 
nebylo dostupné, taková stavba určitě 
nebyla snadná. I při dnešním pohledu 
je třeba smeknout a poděkovat všem, 
kteří při této a jiných stavbách pro zve-
lebení obce, odpracovali desítky hodin 
zdarma.
Dalším tématem se školkou spo -
jeným, nejenom stavebně, je škola. 
Chceme škole poskytnout prostor nejenom v tomto zpravodaji, ale 
dát příležitost i při nejrůznějších společenských setkáních, tak aby 
jednotlivé třídy a vyučující mohli široké veřejnosti prezentovat, co 
vše zajímavého se ve škole děje. Věřím, že takové seznámení bude 
zajímavé i pro ostatní, kdy  zjistí, čím děti nemalou část dne a také 
kus svého života žijí. Myslím, že i tato možnost přispěje k tomu, aby 

V září uplyne 30 let od otevření nové budovy Mateřské školy v Tu-
pesích a celkem 60let od zřízení tohoto předškolního zařízení v obci. 
Rozhodli jsme se toto jubileum oslavit trošku v předstihu a pozvali 
jsme současné i bývalé pracovníky k příjemnému posezení. Děti 
připravily krátké vystoupení a protože mateřská škola je součástí 
školy základní,  osmáci ve své prezentaci připomenuli minulost 
i současnost této instituce. V příjemné atmosféře se vzpomínalo. 
Před 30 lety se začalo učit v nových prostorách, které byly vybu-
dovány v “akci Z” – tedy hlavně občany. V Tupesích byly pro školku 

nevyhovující podmínky, ale stavbou této přístavby vznikl v centru 
obce komplex sloužící školství. Dnes už můžeme jen vzpomínat, 
jak děti ze školky odcházely na oběd domů a znovu se do školky 
vracely, také je nikdo často ani nepřiváděl. Také provoz na silnicích 
byl minimální a děti byly zvyklé si hrát venku bez dozoru, ovšem také 
lidé kolem byli všímavější. 

Od roku 2003 je mateřská škola součástí školy základní. Paní 
učitelky Hana Čevelíková  a   Yvona Šimoníková mají plnou třídu 
dvaceti osmi spokojených dětí.
Zápis  do mateřské školy byl letos až v květnu a počet přihlášených 
dětí byl po dlouhé době neobvyklý. Nově se  zapsalo do mateřské 
školy 27 dětí a tak můžeme od září otevřít i druhou třídu, kde budou 
děti na 4 hodiny denně. Dokonce jsem musela žádat o navýšení 
kapacity, kterou musí schválit Krajský úřad ve Zlíně a pak budu 
v průběhu školního roku moci přijmout všechny děti.

Vždyť všechno, co potřebujeme znát o tom, jak žít, co dělat a jak být, 
se můžeme naučit v mateřské škole a za to patří poděkování všem, 
kteří se na provozu tohoto zařízení podíleli a podílejí.

Mgr. Marie Rybářová

Mateřská škola v Tupesích slavilaMateřská škola v Tupesích slavila

Panečku, to jsou cestovatelé! Poznáte je?
Mateřská škola si vyrazila v roce 1969 na výlet do Lešné.

měli děti, rodiče a širší veřejnost ke škole blíž. Aby i tímto způsobem 
mohli školu sami sledovat a přesvědčit se o kvalitě vzdělání. Důležitá 
je také možnost rozvoje i neformálních vztahů mezi pedagogy a žáky. 
Školu s celým zastupitelstvem a myslím, že i spolu s vámi občany Tu-
pes, považujeme za jednu z nejdůležitějších institucí v obci. Uplynulý 

půlrok byl velmi bohatý na nejrůznější 
kulturní a společenské akce v obci. Při 
pohledu na přehled, který Zpravodaj 
poskytuje, patří upřímný a velký dík 
všem, kteří se podíleli na úspěšném 
zorganizování všech akcí. 
Období od Vánoc až po konec června, 
bylo pro zastupitelstvo i pro pracovníky 
obce naplněno hektickým úsilím při chy-
stání nových projektů a snahou uspět 
v řadě dotačních schémat a náročných 
žádostí. Část z tohoto úsilí je vidět již 
nyní, další část bude hotova na konci 
prázdnin a na podzim. Naší hlavní priori-
tou je rozvoj obce, který bude vyvážený 

jak pro všechny zájmové tak i věkové kategorie.
Léto a doba dovolených je v plném proudu. Přeji všem čtenářům, 
krásný zbytek prázdnin a hodně inspirace při čtení Zpravodaje. Všem 
těm, kteří se budou chtít připojit svojí pomocí, či nápadem k rozvoji 
obce, nebo například k přípravě příštího zpravodaje předem díky. 

Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce

O tomto zajímavém záběru čtěte více uvnitř zpravodaje
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V zimním a jarním období jsme se na základě našich možností 
soustředili na zpracování řady projektů a žádostí. Všechny jsou 
zaměřeny na rozvoj obce a ať je bezprostředním příjemcem 
Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů, škola nebo 
Obecní úřad, jsme přesvědčeni, že budou sloužit všem a užitek 
z nich budou mít všichni. 
V tomto čísle přinášíme pouze krátký přehled. Podrobné vyúčtování 
a zhodnocení bude v tradičním zimním čísle.

Podařilo se kvalitně připravit tyto projekty, které byly vybrány 
k podpoře:

• Oprava národní kulturní památky – sochy svatého Jana Nepo-
muckého 
Účelovou dotaci na restaurování ve výši 100.000 Kč. poskytl 
z grantového schématu Fond Kultury Zlínský kraj.
Restaurování probíhá a předpokládáme slavnostní odhalení při 
Svatováclavském jarmarku v září 2008.

• Rekonstrukce veřejného osvětlení 
včetně výměny regulace a měření.
Účelovou dotaci ve výši 148.000 Kč 
poskytl v rámci grantového schématu Programu obnovy venkova 
ve Zlínský kraj.

• Příprava územního plánu – návrh. Územní plán je dokument 
zásadního významu pro rozvoj obce. Teprve zapracování všech 
nových návrhů  - cyklostezek, vodních ploch, ploch pro bydlení atd. 
umožní jejich realizaci.
Účelovou dotaci poskytl v rámci grantového schématu Programu 
obnovy venkova ve výši 100.000 Kč Zlínský kraj.

• Vybavení Sboru dobrovolných hasičů osobními ochrannými 
prostředky a oprava vozidla. Čerpání z tohoto titulu a další dotace 
z prostředků Ministerstva vnitra umožní vybavit hasiče kvalitní
osobní výstrojí a především prodlouží bezpečný provoz vozidla.
Účelovou dotaci poskytl ve výši 36.000 Kč. Zlínský kraj

• První etapa havarijní opravy a zabezpečení statiky Obydlí drob-
ného zemědělce – č.p. 118. Tato podpora nám umožní provést 
podezdění a sanaci základů spolu se sepnutím stavby. Následovat 
bude oprava stropů, věnce a opravy krovů.
Účelovou dotaci ve výši 200.000 Kč z programu Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
poskytlo prostřednictvím města Uherské Hradiště Ministerstvo 
kultury ČR

• Stezka enviromentální výchovy a hrací plocha pro komunitní 
centrum Školička. S pomocí této podpory předpokládáme výmal-
bu chodem ve škole, dle návrhu dětí  a vyučujících, vybudování 
hrací plochy u Smaltovny, sanaci skládky a výsadbu stromořadí 
původních druhů v části obce U smaltovny, adaptaci stávajících 
prostor a vybudování klubové místnosti v suterénu školky. 
Účelovou dotaci ve výši 297.000 Kč.poskytlo v rámci Programu 
pro obnovu venkova Ministerstvo pro místní rozvoj.
Práce na změně chodeb naší školy již probíhají. Hrací plocha 
vznikne na konci srpna, sanace letité skládky spolu s výsadbou 
se podařilo udělat na jaře. Díky za pomoc žákům školy, vyučujícím, 
Agru Zlechov, pracovníkům OU a paní Mackové za pravidelné
zalévání a dalším, kteří již pomohli.  

• Mateřská školka a tělocvična - Tupesy, projekt pro úsporu 

energií. Jeden ze stěžejních projektů, který budeme realizovat 
v letošním a s ohledem na náročnou přípravu a předpokládané 
počasí i v jarních měsících příštího roku. Předpokládáme výměnu 
oken, zateplení stěn, zateplení stropů, regulace kotelny. Spolu 
s novou fasádou předpokládáme i změnu barevného řešení, tak 
aby se tyto budovy vymanily ze stávající šedi, kdy již zub času 
zanechal na fasádě svoje stopy. Projekt přinese předpokládanou 
roční úsporu téměř 200.000 Kč. 
Účelovou dotaci z dotačního titulu  Operační program Životní 
prostředí, výzva č.3 ve výši 5,6 mil. Kč. Poskytl Státní fond životního 
prostředí.

• Kroje pro Tupeské šohaje a Tupeské děvčice – projekt který 
uspěl v soutěži mnoha projektů nadace Děti-Kultura-Sport.
Nadace projekt podpořila částkou 30.000 Kč. Uvedené prostředky 
umožnili nákup materiálu a ušití drobných krojových součástí pro 
Tupeské parádnice a pořízení krojových součástí mužských krojů. 
Předpokládáme, že budou půjčovány zájemcům především na 
Tupeské hody.

• Dovybavení komunitního centra „Školička“ pro maminky 
s dětmi do 3 let. Tento  uspěl v soutěži mnoha projektů nadace 
Děti-Kultura-Sport. Nadace projekt podpořila částkou 20.000 
Kč. Prostředky umožní nákup vybavení pro děti a maminky, které 
navštěvují „Školičku“. Díky maminkám za pomoc, jak při výběru 
vhodných prvků, tak za výběr při nákupu. Především však za chuť 
udržovat skvělou myšlenku Školičky stále atraktivní a zajímavou. 

• Účelová dotace Města Uherské hradiště na provoz místní 
knihovny – 35.000 Kč

• Výstavba Minihřiště 20 x 40 m v rámci programu Fotbal pro 
všechny.  Dotace Českomoravského fotbalového svazu spočívá 
v dodávce a položení umělého trávníku III.generace. Hodnota 
této dotace činí cca 900.000 Kč. Ostatní části stavby – pod- -
kladové vrstvy, okolní terénní úpravy, tak aby minihřiště zapadlo do 
připravovaného konceptu řešení celého sportovního areálu hradí 
obec. Výstavba minihřiště předepsaného rozměru by za jiných 
okolností byla s ohledem na náš rozpočet naprosto nemyslitelná. 
Minihřiště bude otevřené jak pro sportovce, tak pro žáky základní 
školy, tak také pro veřejnost. 

• V průběhu května a června jsme se zaměřili na dokončení 
snad nejrozsáhlejší a nejvíce komplexní žádosti týkající se Or-
lovny. Revitalizace a oprava podle připraveného projektu zcela 
překračuje naše vlastní finanční možnosti. Tuto žádost jsme podali 
spolu s partnerskou Slovenskou obcí Nedašovce, která připravila
podobný projekt do programu Přeshraniční spolupráce CÍL III. 
Žádost prochází aktuálně hodnocením, o výsledku budeme in-
formování na konci měsíce září.

Závěrem chci poděkovat všem aktivním zastupitelům, všem 
rodičům ze „Školičky“ a každému, kdo se na přípravě, ale 
především na realizaci zatím podílel. Protože nás řada věcí při 
realizaci ještě čeká, budeme rádi a budeme vděčni za každou 
Vaši pomoc. 

Děkujeme všem dárcům za podporu.

Z činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu



ZPRAVODAJ - TUPESY 3

www.tupesy.cz

Někteří z vás si jistě pamatují nebo dokonce na vlastní kůži zažili, že 
v naší obci byla pouze obecná škola (do r. 1957), a do měšťanské školy 
chodili pěšky na Velehrad nebo do Buchlovic.  Byla jiná doba, ale ona 
se svým způsobem vrací. Jestliže si položíme otázku, kolik žáků do 
prvního ročníku nastupovalo již tehdy, tak to sice nevíme, ale víme, ko-
lik bude nastupovat letos v září 2008. Bude to 13 žáků. Těžko hodnotit, 
zda se toho udělalo dost pro příliv mladých rodin do Tupes nebo to 
bylo způsobeno nízkou porodností. Každopádně škola prošla několika 
etapami modernizace. Nejprve opravou stropů, střechy,  využitím pod-
kroví, pak i výměnou oken.  Peníze do tohoto vložené byly podpořeny 
vizí, že škola bude mít do budoucna dostatečný počet žáků. V dnešní 
řeči čísel vidíme, že tato vize se nenaplňuje. Obvykle přicházející žáci 
na druhý stupeň z jiných obcí se stali již hudbou minulosti. A propad 
počtu žáků vyžaduje intervence z obecního rozpočtu. Dotace na žáka 
od státu je dnes cca 30 tisíc korun. Pro chod základního provozu 
školy (1. i 2. stupeň) je potřeba minimálně 153 žáků (a to z obecního 
rozpočtu je hrazena energie, opravy a údržba cca 1 200 000 korun). 
Od září 2008 je očekáván stav 125 žáků (do 6. třídy nastoupí 4 žáci). 
Je tedy zřejmé, že pro udržení školy musí vzniklý rozdíl uhradit obec ze 
svého rozpočtu. Tyto peníze bude muset obec postrádat jinde. 
 Z tohoto pohledu se zdá, že někde je chyba. V současné škole je 
vše v pořádku a školní inspekce neshledává žádné závady ani ne-
dostatky. Ale odchody našich stávajících žáků a umísťování tupeských 
dětí do jiných škol dokazují, že okolo školy vládne „blbá“ nálada. 
Změnit tuto náladu vyžaduje i zpětnou vazbu od Vás, rodičů, potažmo 
i občanů. Bez vašeho zapojení asi těžko dokážeme pojmenovat příčiny 
a změnit zpět k lepšímu. Nová školská rada převzala tuto situaci školy 
takovou, jaká je.  Vybudovat důvěru Vás, rodičů žáků a občanů bude 
sice těžké, ale snad ne nemožné. Chápeme, že je velmi těžké svými 
názory ovlivňovat vedení školy, protože si můžete myslet, že by se vše 
mohlo odrazit na vztahu žáka a školy. Lhostejnost a nepoukazování 
na nedostatky pak vedou k zasévání semene nedůvěry ke škole jako 
celku a vyúsťují k odchodům žáků na jiné školy. Školská rada proto 
na Vás apeluje, abyste svými podněty pomohli ovlivnit vývoj školy 
v příštím školním roce ve prospěch Vás a hlavně Vašich dětí.  
 Školní rok 2008/2009 bude z tohoto pohledu zlomový pro 
udržení 2. stupně základní školy. Jestliže se nám nepodaří přivést 
žáky z okolích obcí a zmírnit trend odchodu našich žáků z Tupes, 
bude se muset zastupitelstvo obce vážně zamyslet nad tím, zda je 
ekonomicky únosné držet druhý stupeň školy za jakoukoliv  cenu. 
Odhadem takovéto intervence by mohlo  znamenat až kolem 20% 
celkového rozpočtu obce. A to už někteří i z Vás rodičů řeknou, že to 
nestojí za to.  Je naším společným úkolem tomuto předejít. 

Ing. Bronislav Lapčík, zastupitel obce

Škola dnes jistě,možná i zítra… Děkujeme všem spoluobčanům, kteří zareagovali na naši 
výzvu o zapůjčení starých fotografií. I když jsme se původně 
chtěli zaměřit pouze na fotografie zachycující nejstarší ob-
dobí ze školky a školy – děti a vyučující, sešlo se nám mnoho  
velmi starých fotografií popisujících život v obci  i příběhy 
jednotlivých občanů. Všem ještě jednou díky. Zapůjčené 
fotografie jsme oscanovali a popíšeme je. Budou využity 
v příštích vydáních zpravodaje. Za každou další starou fo-
tografii takto zapůjčenou, která bude vypovídat o starých 
odvodech, zvycích, životě v obci a významných rodácích 
předem díky. 

Střípky ze života obceStřípky ze života obce

Stále se snažíme zachytit a pro další zájemce zprostředkovat 
um a šikovnost našich předků. Proto se obracíme na všechny 
vlastníky krojů. Pokud máte starý kroj, nebo i krojové součásti, 
ať již byly vyrobeny v Tupesích, nebo i jinde, budeme rádi 
za možnost je vyfotografovat. V budoucnosti by tak mohla
vzniknout výstava mapující dovednost našich babiček, stařenek 
a vůbec všech krejčích a vyšívaček. Stačí se ohlásit na obecním 
úřadě a domluvíme termín nafotografování u vás doma nebo na 
OU. Za vstřícnost předem děkujeme.

Nejenom Mužský pěvecký sbor, Tupeské parádnice a Slovácký 
krůžek Tupesy se chystají na Slovácké slavnosti v ína 
a otevřených památek. Slavnosti budou 13. a 14. září. Zveme 
děti, rodiče i všechny ostatní , aby se připojili k prezentaci naší 
obce v lidových krojích. Všichni zájemci, kteří se chtějí slavnost-
ního průvodu účastnit prosím kontaktujte pana Mgr. F. Macka 
nebo přímo obecní úřad. Všichni jsou zváni do stánku obce 
Tupesy, který bude v atriu františkánského kláštera (dnešní 
Okresní archiv).

V rámci aktivit Mikroregionu Buchlov – zapojení do mezinárod-
ního projektu PromEUregion, který byl zaměřen na propagaci 
výrobců a těch nejlepších regionů, se výrobci keramiky z naší 
obce zúčastnili jarmarků v lucemburském městě Brander-
bourg a v belgickém Galmaarden. Každý, kdo něco zajímavého 
vyrábí, nebo ví o někom, kdo je schopen produkty pro turisty 
– třeba i v malém množství nabídnout – včelařství, vinařství, 
řezbáři, výšivky, kraslice, domácí výrobky atd.se mohou 
přihlásit na obecním úřadě. Je možno je bezplatně zařadit do 
katalogu služeb celého mikroregionu a propagovat je i tímto 
způsobem. 

V jarních měsících jsme se i v Tupesích setkali s nebývalým van-
dalstvím, kdy neznámý pachatel poškodil fasádu místní kaple. 
Fasáda byla při rozsáhlých opravách před několika lety  natřena 
speciální barvou tak, aby byla zajištěna propustnost vlhkosti. 
Tento čin vandala, kdy byla počmárána kaple - přirozeného 
centra obce – pýchy všech, ať již patří k pravidelným, nebo 
pouze občasným návštěvníkům, zasáhl určitě všechny. Rádi 
sdělujeme, že tímto ničitelem není nikdo z Tupes, ani okolních 
obcí. Poděkování  Policii ČR obvodnímu oddělení Buchlovice 
za nalezení pachatele. 

Poprvé vycházeli deváťáci z tupeské školy v roce 1961



4 ZPRAVODAJ - TUPESY

www.tupesy.cz

S velkou radostí si dovolujeme oslovit všechny rodiče, dědečky a babičky našich dětí 
žijících v lokalitě u Smaltovny a v přilehlých ulicích. Obci Tupesy se podařilo uspět 
v dotačním programu POV z MMR v rámci projektu „regenerace zeleně a veřejného 
prostranství s hracími prvky pro volný čas“a získat grant na realizaci dětského 
hřiště. Projekt je založen na spolupráci dvou věkových kategorií (děti 1-3 roky + 
rodiče, děti kategorie 10-14 let) a předpokládá, že se na vybudování  hrací plochy 
na místě bývalé navážky na parcele parc.č.1178 u Smaltovny budou podílet žáci ZŠ 
spolu s rodiči z komunitního centra „Školička“ za podpory obce.

Naplno se rozběhlo využívání nových sběrných míst sepa-
rovaného odpadu. Je vidět, že pokud je třídění odpadu možné 
a relativně dostupné, není separace odpadu problém. Dobrou 
zprávou je, že je to poznat i v celkovém množství odpadu vy-
vezeného z obce. Stále hledáme možnost optimálního umístění 
dalších alespoň dvou míst pro sběr separovaného odpadu. 
Za každou radu, či nápad, kde taková místa nalézt, předem 
děkujeme.
Připomínáme, že biologický odpad, velkoobjemový odpad, či 
stavební suť je možné ukládat na sběrném dvoru mikroregionu 
Buchlov na Křižných cestách.
Žádáme všechny občany, aby využívali i těchto možností 
a nenechávali kompletní úklid pouze na příležitost, kdy obec 
organizuje kontejnerový sběr velkoobjemového odpadu.
Každoroční sběr šatstva a textilu ve spolupráci s charitou Brou-
mov proběhne opět v jarních měsících.

Možnost odevzdání drobného elektroodpadu ke zpětnému 
odběru je nyní i ve vestibulu Obecního úřadu, kde je umístěn 
kontejner pro tento sběr. Týká se to např.vysloužilých mobilů, 
myší a klávesnic od PC, drobných domácích elektrospotřebičů. 
Usilujeme dále o umístnění kontejneru pro sběr baterií 
a světelných zdrojů. Kontejner na sběr baterií je umístěn 
i v prodejně Jednota.

Potvrzujeme, že v podzimních měsících se uskuteční   soutěž 
ve vyřezávání dýní – „O Tupeského bubáka“ – bohatá inspirace 
a velké dýně přijdou určitě vhod.

Během jarních měsíců se podařilo s většinou majitelů pozemků 
nalézt shodu na trasování kanalizace pro uvažovanou výstavbu 
společné čistírny odpadních vod. Poté co se nám podařilo ini-
ciovat a byla provedena změna nadřazených plánů (Plán roz-
voje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje) a došlo k dohodě 
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, stojíme aktuálně před 
podáním celé dokumentace k Územnímu řízení. Tato velmi 
obtížná etapa se proti našim předpokladům prodloužila 
především s ohledem na jednání s vlastníky – především 
v sousedních  obcích. I v Tupesích došlo ke změně trasování, 
tak  aby více vyhovovala potřebám  (trasa v údolí u smaltovny 
ke Zlechovu). 

Díky všem spoluobčanům za jejich vstřícný postoj při výku-
pech pozemků pro vodní plochy  a mokřady. Podařilo se nám 
vykoupit první část pozemků. Budeme pokračovat tak, aby 
obec mohla s projektováním začít ihned poté, co bude přijat 
nový územní plán. Bez tohoto vstřícného a velmi rozumného 
postoje by nebylo možné tyto záměry, které budou sloužit pro 
všechny, vůbec realizovat.

Zveme všechny, kteří se chtějí radou nebo pomocí podílet 
na aktivitách v naší obci. Každá ruka či myšlenka je vítána. 
Náš rozpočet je natolik limitovaný, že bez velké míry iniciativy 
a chuti to či ono udělat a dotáhnout do zdárného konce, by 
byl rozvoj obce velmi omezený. 

Mgr. Oldřich Vávra

HŘIŠTĚ U SMALTOVNY

Termín realizace se předpokládá na konci 
prázdnin. V tomto období proběhnou práce 

na vytyčení hřiště a dopadových ploch jednot-
livých hracích prvků. Poté budou následovat 

strojní výkopové práce pro dopadové plochy, 
následné začistění ploch a příprava pro další 
fázi realizace projektu. V ní dojde k ukotvení 
hracích prvků firmou, která provede dodávku 
i montáž (ukotvení). Bude následovat rozvoz 
kameniva frakce 4-8mm, tzv.kačírku do takto 
připravených jam a dokončovací práce – do-
rovnání kameniva, rozhrnutí hlíny pod prvky 
s travnatým povrchem, úklid lokality. Pro 
tuto fázi realizace projektu si dovolujeme 
oslovit rodiče s dětmi, kteří by měli možnost 
a chuť přijít pomoci, aby společně s námi 
přiložili ruce k dílu, podpořili nás v našem 
úsilí a naplnili tak cíl projektu. Na společně 
zorganizované brigádě určitě nebude chybět 
základní občerstvení a dobrá nálada. Mys-
líme si, že každý, kdo se podílí na výstavbě 
či přípravě čehokoli, má k věcem osobnější
vztah. Jste proto všichni srdečně zváni. 
Termín plánované brigády bude upřesněn 
na web.stránkách obce, obecní vývěsce 
a v místním rozhlase. Těším se na společné 
setkávání a zejména pak na okamžik slavnos-
tního otevření.

Ing. Petr Kocourek
místostarosta
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Z historie obce

Tehdy, když ještě neměla obec Tupesy ustálený název se stalo, 
že kantor už sešlý věkem, odcházel do výslužby. Hledali za něho 
náhradu a byl jim doporučen jeden čerstvý absolvent učitelského 
ústavu. Vzali ho na zkoušku, jestli dobře zapadne do jejich komuni-
ty. Pilně se snažil, aby udělal dojem a dostál svým povinnostem. 
Blížily se výroční slavnosti a občané doufali, že se kantor ukáže 
tím, jaké tradiční pásmo s dětmi nacvičí. Jenže ouvej, novopečený 
učitel neměl k těmto věcem vztah. Všechno, co zavánělo lidovostí, 
považoval za podřadné. Přesmoc slátal s žáky dohromady nějaké 
zpěvy, ale bylo z toho představení jasné, že postrádá zaujetí, a tím 
i hlavní smysl. 
Děti se přizpůsobily jeho vlažnému přístupu a jako on už to chtěly 
mít za sebou. Tak zpívání odhrčely  a jak oni, tak i rodiče z něho 
nepocítili žádnou radost. U lidí ve vsi to způsobilo rozčarování, 
čekali něco lepšího, co by je povzbudilo. Zatím vše přešli mlčením, 
ale začali si dávat na mladého kantora pozor. 
Jen tak mezi řečí zpovídali své ratolesti, jak a čemu je učí. Brzy 
zjistili, jak je pyšný na své vědomosti a nikoho jiného neuznává. 
Je zahleděný jen do velkého umění věhlasných umělců a lidové 
umění považoval jen za bezcenné malůvky a přežilé zvyky. Vynášel 

všechno městské a život na 
venkově považoval za příliš 
prostý. Oháněl se novotami, 
které měly zatlačit lidovou rázo-
vitost do pozadí. 
Kdyby ovšem mladá generace žáků, tuto jeho předlohu myšlení 
přijala, to nejkrásnější, co z lidských srdcí v tomto umění vyšlo, by 
zaniklo. Dlouho se jeho názory neutajily, poněvadž děti všechno 
spravedlivě poví. Pod učitelem se začala hýbat zem, protože svým 
úzkoprsým myšlením pohněval obyvatele obce. 
„No, to by nám naše děti pěkně zkazil!“ Řekli si rodiče. Začali to 
probírat veřejně a shodli se na tom, že ho budou muset odvolat. 
Než se tak stalo, uskutečnila se ve vsi ještě jedna událost. 
Žila tady jedna děvečka, která nebyla duševně úplně v pořádku. 
Co jí scházelo na rozumu, to jí bylo přidáno na výřečnosti. Věděla 
ze vsi kdejaký klep a také ho rychle přenesla dál. Nevíme, co jí to 
napadlo, že si počkala na kantora, až bude končit vyučování. Když 
vyšel ven ze dveří, postavila se proti němu, dala si ruce v bok na 
vrstvu sukní a řekla mu:
„Kantore novej, ženské říkaly, že se neumíš dívat po našem. Ty že 

Využívám vydání tohoto Zpravodaje obecního úřadu k tomu, 
abych doplnil některá „bílá místa“ v historii naší obce novými 
fakty, která nebyla ještě zveřejněna. Před skartací jsem prolis-
toval Zápisníky povinných dodávek zemědělských produktů 
jednotlivých občanů:

Před 50 lety se psal rok 1958

Před 50 lety se psal rok 1958.
Byl posledním rokem, kdy naši rolníci museli státu dodávat své 
vlastní zemědělské výpěstky.
Povinnými dodávkami zemědělských výrobků stát řešil složitou 
poválečnou situaci v potravinářské oblasti. Podle zápisníků 
dodávek z let 1955-1958 vyplývá, že povinnost dodávek se 
nevztahovala jen na velké a střední rolníky, ale i na malo a kovo 
zemědělce. To znamená občany, kteří vedle svého zaměstnání 
pěstovali na poměrně malé výměře některé zemědělské plod-
iny. Povinné dodávky se vztahovaly na : maso vepřové, hovězí, 
brambory, zrniny, mléko a vejce. V roce 1955 ještě byla povinnost 
dodávky sena, okurek, česneku a máku.
Tak např. předpis dodávek většího rolníka z č.p. 13 Josefa Vávry 
byl v roce 1955 následující:
pšenice 970 kg, žita 717 kg, ječmene 970 kg, sena 230 kg, okurek 
353 kg, česneku 320 hlávek, máku 3,9 kg. Předpis pro drůbež 
zněl na 17 kg, maso vepřové 565 kg, hovězí 592 kg, 2216 litrů 
mléka a 1847 vajec. Jmenovaný v té době hospodařil na 9,38 ha 

zemědělské půdy, z toho na 8,28 ha půdy orné. Stav dobytka vyka-
zoval : 8 prasat, z toho 2 prasnice, 7 ks skotu, z toho 4 krávy a 2 
koně. Předepsanou dávku splnil.
Malorolníci /s výměrou půdy do 2 ha/ měli předpis na obiloviny: 
žito 131 kg, kukuřice 133 kg, brambory 125 kg, maso vepřové 53 kg, 
hovězí 53 kg a 268 vajec.
Domkaři /do 0,90 ha/ byli povinni odevzdávat z obilovin žito do 
100 kg, brambory 95 kg, maso vepřové 38 kg a do 200 ks vajec. 
Předpis dodávek umožňoval zejména u obilovin úhradu jinou 
plodinou. 
Záznamy dokladují , že na povinných dodávkách /výkup 
zemědělských produktů byl placen/ byla založena výživa obyva-
telstva v tomto poválečném období. V roce 1955 odevzdali naši 
zemědělci státu 26.059 kg vepřového masa. V roce 1956 stát 
vykoupil 90.966 kg zrnin /pšenice, žito, ječmen a ostatní zrniny/. 
V roce 1957 bylo v naší obci vykoupeno 132.018 ks vajec a v roce 
1958 přispěli naši zemědělci k výživě 45.417 litry mléka. Průměrný 
předpis mléka činil 350 litrů, roční předpis pro největší rolníky činil 
v rozmezí 1800 – 2200 litrů mléka.
Neplnění předepsaných dodávek bylo finančně postihováno, ale 
byla možnost postih kompenzovat vězením od 2 do 5 dnů ve věznici 
v Uherském Hradišti. Takto postiženi byli naši občané v několika 
případech.

Mikula František, kronikář

Pověst od pana Jiřího Hubáčka z Nového Města na Moravě jsme otiskli již v minulém čísle tupeského zpravodaje. 
Slovácko má pevně uloženo v srdci a název naší vesnice ho inspiroval k napsání další pověsti. Tentokrát z učitelského 
prostředí. A protože tento námět zapadá do našeho vydání, předkládáme pověst i vám. Jen snad…za postavami 
nehledejte konkrétní jména, jsou dílem autorovy fantazie…

Neumíš se dívat
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 Zahrádkářský svaz informuje
Obnova a vnitřní oprava pálenice na podzim 2007 poskytla 
možnost pálení kvalitní slivovice opět v Tupeské pálenici. Podle 
zájmu pěstitelů v loňském roce lze soudit, že tato nabídka 
přišla v pravý čas. Český zahrádkářský svaz v Tupesích ozna-
muje všem zájemcům, že v letošním roce je možné v případě 
zájmu zahájit i pálení letních kvasů. Hlavní činností bude pálení 
zimních kvasů. 

Pro pálení letních kvasů je  možno se přihlásit. Zápis pro pálení 
zimních kvasů bude vyhlášen místním rozhlasem. Zájemci se 
nicméně mohou přihlašovat již nyní na obecním úřadě vždy ve 
středu od 12:00 hodin do 16:00 hodin

O.V.

(Neumíš se dívat, dokončení ze strany 5)
si vzdělané, tupé si,  abys věděl!“
Pověděla to, otočila se na kramfleku a byla pryč. Učitel kterého 
polilo horko, zůstal ztrnulý za účasti  přihlížejících. A říkání bylo 
na světě, kantor ještě ten den, pro hanbu ze vsi odešel, ani ho 
nemuseli vyprovázet. Ta příhoda se jako když podpálíš suchou 
trávu ve větru rozběhla po okolí. Brzy každý, i z dalekého kraje si 
spojil název obce s tím pořekadlem, které se hbitě ujalo: „ TUPÉ 
SI!“  

Užívali ho s gustem, hlavně tehdy, když někdo mluvil, chápal i dělal 
něco nedomyšleně. Další nastupující kantor už nebyl „tupé“, ale 
dovedl si vážit krásy lidových projevů umění. Byl si vědom, že 
jejich tvůrčí základ vychází od největší učitelky lidí, od přírody. 
Malované květy a ornamenty na keramice a výšivkách, sdělují 
učení se lásce a také životu. I něha písní a jejich vášeň, pro nás 
maluje ty nejkrásnější obrázky. 
Přejme si, aby nás nikdo nezastihl nechápavé, když posuzujeme věci 
minulé, dnešní a předvídáme budoucí, nám nemohl říci: „Tupé si!“

7. května se v obecní úmrtní skříňce objevilo par te, které 
všem občanům sdělovalo, že „v tichém zármutku, s vděčností 
v srdci za společně prožité dny a v pevné víře v další společné 
setkání u májového ohně 
oznamuje všem známým, 
přátelům a hospodským 
navštěvovatelům, že byla na 
věčný odpočinek odvolána 
naše drahá kamarádka, 
společnice a kláda . . . . .
s lečna Májka . . . . ,  k terá 
hrdě stála před hospodou 
U Šatných.
Zemřela po šesti dnech 
neúnavného stání a po 
násilném a brutálním útoku 
neznámých pachatelů dne 
6. května 2008. S naší dra-
hou zesnulou se rozloučíme 
ve středu dne 7. května ve 
20.00 hodin v obřadní síni hospody U Šatných.

Až potud vtipné. Kdo psal, určitě jedl vtipnou kaši.
Pro ty ostatní, neznámé pachatele je třeba připomenout, že 
MÁJKA je symbol jara, symbol lásky a zamilovaných. Májka byla 
a je dominantou každé obce po celý měsíc květen, na Podluží 
nebo v Jižních Čechách, a to i několik měsíců. Májkou se chlubila 

i zamilovaná děvčata, kterým je vyvolení chlapci stavěli před 
dům: „....postavím pod okny máj, aby věděli falešní lidi, že jsem 
já chodíval k vám...“. 

Stavění máje je prastarý 
l idov ý z v yk a  v ždy by l 
významnou a slavnostní 
událostí v obci. Svá prav-
idla mělo stavění máje, 
ale i kácení máje. V obou 
případech ty to akce do-
provázely taneční zábavy 
a veselice. Uříznout hlídaný 
máj v přespolní vesnici bylo 
hrdinství a pro přespolní po-
hroma, protože vršek máje 
se vykupoval, vyplácel. To je 
skutečnost, ale byla docela 
v jiných souvislostech než 
jsou dnešní! 
Uříznout májku ve své rodné 

obci a k tomu ještě nehlídanou májku, jako se stalo v naší obci 
právě onoho 6. května letošního roku, by bylo něco nevídaného, 
ba zbabělého a bylo by to něco jako bratrovražda. Držme se, 
vážení, staré a zažité lidové tradice. Pečujme o vše, co bylo pro 
dobro obce učiněno. Budiž tato akce ponaučením pro generace 
příští.

Mi

MÁJKA – symbol lásky
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Vzpomínky 

Když jsme se rozhodli v tomto vydání 
zpravodaje věnovat vzpomínkám na 
dětství a čas strávený ve škole i školce, 
určitě musíme dát prostor i p.Antonii
Hejdové, k terá dlouhá léta v naší 
mateřské škole pracovala a věnovala se 
několika generacím malých dětí. 

Jak vzpomínáte na svá dětská léta?
Do dětství se ve vzpomínkách vracím často 
a velmi ráda, i když to bylo dětství 
bez hraček a knížek, protože na ty to 
věci neměli moji rodiče peníze. Byl to 
čas strávený s velmi hodnou maminkou, 
tatínkem, babičkou, dědečkem a třemi 
sourozenci. Bylo to období starání se 
o domácí zvířátka na dvorku, později práce 
na zahradě, na poli, pozorování života v lese 
i jinde v přírodě. Mateřskou školu jsem nik-
dy v předškolním věku nenavštěvovala.  

Kdy jste se rozhodla pro povolání učitelky 
v mateřské škole  -  a proč?
Rozhodnutí padlo v 9. třídě Základní školy 
v Kunovicích, kterou jsem navštěvovala. 
Vybírala jsem si střední školu, a protože 
jsem měla vždy vztah k dětem, rozhodla 
jsem se pro toto krásné povolání, dovolím 
si říci poslání. 

Jaké bylo první setkání s praxí?
Po absolvování  Pedagogické školy 
v Kroměříži jsem dostala umístění v rod-
ných Kunovicích, kde jsem nastoupila do 
tehdy úplně nového, na našem okrese 
nejmodernějšího předškolního zařízení se 4 
třídami mateřské školy a 3 odděleními jeslí. 
Na práci s dětmi jsem se velmi těšila, byla 
jsem moc spokojená. I v této době, pokud 
jedu kolem, začnu vzpomínat. 

Proč Tupesy?
Život plynul dále, během školního roku jsem 
se provdala, přestěhovala do Tupes a tudíž 
jsem začala do Kunovic dojíždět. Požádala 
jsem odbor školství o přeložení do blízko-
sti nového bydliště. V té době zase z Tupes 
chtěla odejít p.Ivana Hlívová.
Tehdejší paní inspektorka mě do Tu-
pes poslala nové pracoviště obhléd-
nout a připravila mě na to, že rozdíl mezi 
MŠ Kunovice a MŠ Tupesy je obrovský. 
A skutečně tomu tak bylo. 

Když jsem vkročila do staré budovy tehdejší 
MŠ Tupesy na Kopečku, (psal se rok 1968) 
ztuhla jsem hned mezi dveřmi. Třída měla 
tmavě zelený olejový sokl do výše asi 
120cm, na čelní stěně   byla velká černá 
tabule, na podlaze byla položena černá 
guma, v pravém rohu stála obrovská kam-
na na uhlí, která vyhřívala celou mateřskou 
školu, všude starý nábytek. 
Při vstupu do umývárny a na WC další šok. 
Umývárna měla dvě umyvadla, nad nimi 
plechovou nádobu, do které nalila školnice, 
v té době p.Josefa Marťánová, dva kbelíky 
vody a ta tekla samospádem do umyvadel. 
Voda se brala po celý rok z obecní pumpy, 
která stála 20m od budovy a stojí tam do 
dnešního dne. Úplně unikátní byly suché zá-
chodky pro děti i dospělé s jednou velkou 
odpadní žumpou. V deskách bylo vyřezáno 
vedle sebe několik kulatých otvorů s pok-
lopy. Místnosti opět tmavé i s podlahou. 
Kolem MŠ maličká zahrádka s jednou 
velkou houpačkou.
…a týden jsem měla na rozmyšlenou, jestli 
místo vyměním. Vyměnila jsem, protože 
něco měla MŠ Kunovice a MŠ Tupesy 
stejné – byly to milé, usměvavé a srdečné 
děti.
Hned od prvních dnů jsem získávala ochot-
né občany Tupes, kteří MŠ nově vymalovali 
a natřeli světlými barvami všechny místnos-
ti. Položili jsme novou podlahovinu, udělala 
se nová výzdoba a děti mohly přijít. A chodi-
ly. Měla jsem jich ve třídě přítomných i 30. 
Byla to mateřská škola bez celodenní péče. 
Děti chodily dopoledne, pak v poledne šly 
domů na oběd a odpoledne se zase vrátily 
zpět do MŠ. Jen některé zůstaly doma 
s babičkou. Děti přicházely a odcházely 
z mateřské školy samostatně, výjimečně 
s doprovodem dospělé osoby. V této době 
si tento denní režim vůbec nedokážeme 
představit.
Vyměnila jsem také proto, že jsem věřila, že 
takové „muzeum školství“ nebude v provo-
zu dlouho a postaví se brzy mateřská škola 
nová s celodenním provozem a školní jídel-
nou. Děti, rodiče i já jsme se dočkali. Doba 
než jsme se stěhovali do nové MŠ však 
trvala celých 10 let. 

Život ve staré mateřské škole…. Máte 
ně jak ý záž i tek ,  k ter ý vám utk vě l 

v paměti? 
 No samozřejmě že byl. Jednoho dne se 
už staré desky s otvory na vzpomínaných 
záchodcích prolomily a částečně se pro-
padly do žumpy. Dodnes si vybavuji, jak 
rychle jsem chytala děti. A jak to dopadlo, 
když měl být ráno zase provoz? Ještě, že se 
u nás doma našel materiál ze stavby domu 
i se šikovnýma rukama.

S čím si tenkrát děti hrály a jaké bylo vy-
bavení  školky? 
 Vybavení bylo všechno staré, ale pevné, 
většinou ze dřeva. Stavebnice z umělé hmo-
ty, Lego, Duplo a podobné jsme neměli.  

Byly tenkrát děti jiné – třeba méně zlo-
bivé, jak se dnes rádo zmiňuje ?
V každé době jsou děti hodné a zlobivé, 
tiché a hlučné, veselé a vážnější. Je však 
pravda, že dříve rodiče vyžadovali od dětí 
větší poslušnost a byli na děti důslednější. 
V této době je výchova v některých ro-
dinách uvolněnější a děti tohoto dovedou 
chytře využívat.

A nová školka?
V roce 1976 byla zahájena stavba nové MŠ, 
která rostla za pomoci občanů naší vesnice 
a na kterou jsem se už moc těšila. I po 30 
letech patří poděkování všem členům 
tehdejší Rady MNV Tupesy s předsedou 
MNV p.Bohumilem Belantem, tajemníkem 
Ervínem Borským a obětavým pracov-
nicím MNV p.Miladě Kučíkové a Zdeňce 
Lapčíkové.
Velkou pochvalu zasluhují p.Josef Šilc 
a Stanislav Tomešek, kteří byli mými do-
brými spolupracovníky po celou dobu 
výstavby a vybavování budovy.
Dalším ochotným člověkem byl vedoucí 
stavby p.Cyril Frýza, zedníci Miroslav 
Dostálek, Cyril Chamraďa, František Miku-
la nejst., Lubomír Mikula, Karel Lapčík, 
Ludvík Belant a další pracovníci - Cyril 
Martykán, Josef Malinka, Miloslav a Josef 
Hejdovi. Dále bych chtěla poděkovat 
i všem ostatním, kteří věnovali svůj volný 
čas a pomohli při brigádách na stavbě. 
Omlouvám se všem, kteří svou prací také 
přispěli, ale na které jsem po tak dlouhé 
době zapomněla.  
Nová mateřská škola i se školní jídelnou 

Vzpomíná paní Antonie HEJDOVÁ
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a přístavba základní školy byla slavnostně 
otevřena za účasti nadřízených orgánů 
a široké veřejnosti dne 9.září 1978. Byly 
zde dvě třídy s celodenním provozem, kde 
pracovaly čtyři pedagogické pracovnice, 
školnice, uklizečka a čtyři pracovnice školní 
jídelny. 
Nové předškolní zařízení bylo dáno do 
užívání, ale určité dokončovací práce 
a dovybavení se konalo za provozu. Také 
velký pozemek u budovy se postupem doby 
změnil na školní zahradu s průlezkami, 
pískovišti a domečky pro hry dětí. Všechno 
zařízení slouží dětem dodnes už dlouhých 
30 let.
Nejvíce dětí bylo v mateřské škole ve 
školním roce 1980-81. Dojížděly i z okolních 
vesnic a dokonce ze St.Města i Uh. Hradiště 
– byly to děti rodičů pracujících v Tupesích. 
Pokud děti odpočívaly, byla lehátka všude, 
nebylo možno ve třídě ani projít.
Nejméně dětí docházelo naopak v roce 
2002, kdy musel být provoz omezen na 
jednu třídu. 
Od 1.1.2003 přešla mateřská škola pod 
místní základní školu, která se stala právním 
subjektem. 

Na co ráda vzpomínáte?
Na celých 39 let, které jsem v Mateřské 
škole Tupesy prožila. Byl to život naplněný 

Když si tak v hlavě probírám svá školní léta a lidi, kteří mě míjeli a ovlivňovali, určitě se mi vybaví můj učitel přírodovědy na 
Základní škole v Tupesích a tím byl p. František Mikula st. Jeho vyučovací hodiny jsem měla moc ráda, i když skoro pokaždé 
na začátku hrozil fialový test o deseti otázkách, který ještě voněl xeroxovou barvou. Nutilo nás to, abychom se „šprtali“. Snad 
díky tomu si do dnešní doby pamatuji, kde se na těle nachází šišinka či Langerhansovy ostrůvky nebo jak vypadá okružák ploský 
i plovatka bahenní . Nezapomenutelným dojmem zůstane pohled do mikroskopu, pod kterým rejdila trepka ve „voňavém“ 
senném nálevu. Jak svá učitelská léta vidí on? Zeptala jsem se.

Proč jste se stal učitelem?
Vždy jsem si přál stát se námořníkem, ale 
ve 40.letech minulého století to bylo přání 
vzhledem k naší námořní flotile nesplnitel-
né. Zájem o tuto profesi potvrzuje fakt, že 
jsem si podal žádost o přijetí do námořní 
akademie ještě v roce 1960 již jako vys-
tudovaný učitel. Mé rozhodnutí a zájem 
o pedagogický obor značně ovlivnila 
skutečnost, že dva tatínkovi sourozenci byli 
učitelé a jeden dokonce vysokoškolským 
profesorem.

Kde jste studoval a jak vzpomínáte na 
ta léta?
Po ukončení měšťanské školy, kterou jsem 
navštěvoval v Buchlovicích a končil na 
Velehradě, jsem po přijímacích zkouškách 

radostmi i starostmi při výchově tupeských 
dětí. 

Pořizovala jste si třeba sbírku  dětských 
hlášek, nápadů, průpovídek ?
 Na pořízení sbírky jsem vždy mys-
lela, když se objevila zase nějaká nová 
průpovídka. Moc mě však mrzí, že jsem 
sbírku nikdy nezačala psát. Hodně si však 
z toho pamatuji, ale mnohé by bylo nepub-
likovatelné.

Práce s dětmi je často namáhavá, 
některé maminky mají problém zvládnou 
své třeba jen dvě ratolesti, prozradíte 
nějaké vlastní finty, jak zvládnout tolik 
živého stříbra dohromady ?
 Je pravda, že práce s dětmi je namáhavá, 
ale musím dodat, že krásná. Žádné vlastní 
finty jsem neužívala, ale byla jsem vždy na 
děti důsledná. Co bylo jednou některému 
neposluchovi řečeno, bylo mu někdy 
i 3krát zopakováno a dítě přišlo časem na 
to, že p.uč. mu nic neodpustí a pokyn musí 
vykonat.

Brala jste někdy prášky proti bolení 
hlavy ??
Naštěstí jsem je brala jenom při chřipce. 

Nedávno jste se se svým povoláním 

rozloučila – bylo Vám smutno – nebo jste 
se těšila na více času pro jiné koníčky ?
Popravdě řečeno ten přechod do důchodu 
jsem si naplánovala, aby nebyl čas na 
dlouhé rozmýšlení, jestli pracovat nebo 
odpočívat. Po poslední pracovní směně 
hurá na hory – do jiného prostředí. Jenže 
za týden jsem si myslela, že skončila řádná 
dovolená a v pondělí půjdu zase do školy. 
Omyl, ta dovolená teprve začala – a dlouhá. 
Moc dlouhá, důchodová. 
A tak si ji vychutnávám. 
Musím ale přiznat, že pozvání na bývalé 
pracoviště vždy s potěšením přijmu, 
protože ráda vidím bývalé žáčky i spolu-
pracovnice.

Vybrala byste si toto povolání znova?
Vybrala. Určitě ano, nikdy jsem o jiném po-
volání nepřemýšlela, i když jsem se nebála 
žádné práce, ani namáhavé, fyzické.

Čemu se věnujete v současné době?
Mám ráda svou rodinu, věnuji se vnoučatům, 
práci na zahrádce, ráda cestuji a poznávám 
jiné země.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať Vám Váš 
úsměv z tváře nikdy nezmizí!

Ivana Tomešková

Povídání s panem Františkem Mikulou st.

studoval na tehdejším Pedagogickém 
gymnáziu v Kroměříži se zaměřením na 
učitelství Obecné školy. Na kroměřížská 
studia máme všichni jen ty nejkrásnější 
vzpomínky a to dokladuje skutečnost, že 
se i po padesáti letech od ukončení studia 
scházíme každoročně první zářijovou so-
botu.
V letech 1960 – 64 jsem při zaměstnání 
vystudoval Pedagogický institut, na kterém 
jsem získal aprobaci pro vyučování na ZŠ 
v 6. – 9. ročníku pro předměty přírodopis 
– tělesná výchova.

Kam vedla vaše cesta po ukončení stu-
dia?
Ještě v průběhu kroměřížských studií 
jsem vykonával pg. praxi na dvoutřídní ZŠ 

ve Břestku, ředitelem byl v té době p.Fr.
Sobek. Raritou byla skutečnost, že když 
jsem později na tuto školu nastoupil jako 
učitel, byla zde ředitelkou moje p.učitelka 
z prvního ročníku obecné školy v Tupesích 
p.Julie Hospodková. 

Kde všude jste působil?
Pedagogické zkušenosti jsem získával 
na škole ve Spytihněvi, v Medlovicích, ve 
Břestku. V roce 1963 jsem byl jmenován 
učitelem na ZŠ v Tupesích, od roku 1964 
jsem zde vykonával s menšími přestávkami 
funkci zástupce ředitele a v období 1990 
– 1997 funkci ředitele školy. Jako čerstvý 
důchodce jsem zastupoval na velehrad-
ské škole, v Boršicích i na škole UNESCO 
v Uh. Hradišti. Pedagogickou praxi jsem 

Vzpomínky
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Vzpomínky paní Zdenky Lapčíkové, 
která v letech 1970-2002 pracovala jako 
administrativní pracovnice na místním 
národním výboru.

Paní Zdeňka Lapčíková vzpomíná, že při 
oslavě stého výročí otevření Základní školy 
v Tupesích byl zadán projektový úkol Okres-
nímu stavebnímu podniku v Uherském 
Hradišti, vybudovat přístavbu základní 
školy s šatnami, sklady, prádelnou, jídel-
nou a kuchyní a v tomto objektu umístnit 
i dvoutřídní mateřskou školu pro 2x20 dětí. 
Stávající prostory mateřské školy na čísle 
popisném 102 byly nevyhovující – děti měly 
k dispozici pouze 1 místnost, malou šatnu 
a suché WC.

Bývalý Okresní národní výbor v Uherském 
Hradišti rozhodl o zafinancování, ale celá 

Vzpomínky paní Zdenky Lapčíkové

Vzpomínky

vykonával 42 let a jsem pamětníkem, kdy 
žáci i rodiče byli nám učitelům vděčni za 
přiměřenou facku nebo pohlavek, který 
byl v daném okamžiku tou nejlepší výcho-
vnou metodou. Tato metoda se nepoužívala 
často, ale byla daleko účinnější než nesmys-
lné tlachání v žákovských knížkách anebo 
volání rodičů k pohovorům o výchově. 
Nikdo si doposud nestěžoval.

Co se vám s úsměvem vybaví z vaší 
praxe?
Úsměvných zážitků by bylo na samostatnou 
publikaci. Vzpomínám na žákovské výplody 
velmi rád, protože si myslím, že jsem patřil 
mezi učitele, kteří měli smysl pro humor. 

Čím byste byl dnes? Zase učitelem?
…postup by byl úplně stejný jako před těmi 
dávnými lety – a dopadlo by to stejně jako 
tenkrát, jenom bych dnes více držel palce 
pro učitelství, pro děti, pro biologické ol-
ympiády, sportovní soutěže, turistiku, letní 
i zimní aktivity svých žáků, kteří dnes patří 
mezi mé kamarády.

…v souvislosti s takovýmto rozhovorem 
člověk zavzpomíná a vrací se zpět . Našel 
jsem fotografii učitelského kolektivu na 
ukončení školního roku 1996-97. Byl to můj 
poslední školní rok. Letos je té fotografii 11 
let. Největším překvapením při pohledu na 
tuto fotografii, a to jsem si předtím vůbec 
neuvědomil, byla skutečnost, že z celého 
tehdejšího čtrnáctičlenného kolektivu 

působí na naší škole v současné době 
jen tři lidé: p.ředitelka Marie Rybářová, 
p.vychovatelka Sylva Hnátíková a p.učitel 
Vlastimil Kořínek. Tuto změnu v průběhu 
deseti let lze nazvat změnou generační!!! 
A proto dovolte, abych na své kolegy za-
vzpomínal:

Nejdéle z nich na naší škole působil p.uč. 
Říha – 39let, pak p.uč. Mikula – 35let a p.
uč.Bilavčíková 34let. V kolektivu byli čtyři 
muži, a to rovněž nebylo málo. Raritou 
byl i rok 1999, kdy odešly do důchodu 
současně čtyři učitelky. Zájem učitelů 

působit na naší škole byl v té době značný, 
protože se škola sv ými v ýchovnými 
a vzdělávacími výsledky řadila mezi první 
pětadvacítku škol na okrese. Škola bodova-
la ve znalostech na okresních olympiádách 
historie, přírodopisu, jazyka českého, dařilo 
se jí i v zájmové činnosti, spor tovních
aktivitách, turistice i aktivitách družiny.
Tak to všechno vám řekne taková obyčejná 
fotografie. A pak se nepodívejte!

Děkuji za rozhovor.

G. Marková

Stojící zleva: p.Vycudilík, p.Bilavčíková, p.Vlčková, p.Kořínek, p. Šmatelková, p. Kli-
mentová, p. Říha, sedící zleva: p. Dusíková, p. Andrýsková, p. Vaňková, p. Mikula, 
p. Rybářová, p. Hnátíková, p. Jakubíková

stavba musela být realizována jako akce 
„Z“. Znamenalo to, že spousta činností byla 
prováděna brigádnicky – občané Tupes 
pracovali na stavbě často zdarma nebo za 
mnohem menší odměnu, než by za stejnou 
práci dostali v zaměstnání. Hodnota celé 
stavby byla asi 4 miliony korun a na vy-
bavení mateřské školy se počítalo s částkou 
300tisíc korun. 

Funkci předsedy národního výboru v době, 
kdy se začala stavba plánovat vykonával pan 
František Smělík, který se ale otevření nové 
mateřské školy nedožil, zemřel 2.září 1978. 

V letech 1976 – 1980 byl předsedou MNV 
pan Bohumil Belant, místopředsedou byl 
pan Josef Šilc, uvolněným tajemníkem byl 
pan Ervín Borský a předsedou Národní 
fronty pan Antonín Bilík.  Na zajištění stavby 

se podíleli také mnozí poslanci –Miroslav 
Dostálek, Ladislav Hartl, František Vlček, 
František Kropáč, Věroslava Vaculová, 
Antonie Hejdová, Antonín Králík a další. 
Já jsem byla také poslankyní a současně  
administrativní pracovnicí místního národ-
ního výboru a velice často jsem zajišťovala 
zedníky a pracovníky na přístavbu základní 
a mateřské školy. Účetní byla paní Milada 
Kučíková. Stavbyvedoucím byl jmenován 
pan Cyril Frýza z Tupes č.p. 169.

Stálá pracovní skupina byla složena z míst-
ních občanů – řemeslníků – pánů Františka 
Mikuly, Ludvíka Belanta, Josefa Vyšenky, 
Rudolfa Nováka, Karla Lapčíka, Bedřicha 
Lapčíka, Lubomíra Mikuly, Bohumila 
Panáčka, Fr. Poláška a řady dalších. Pama-
tuji se, že podle vyjádření vedoucího stavby, 
pracovali svědomitě podle platných směrnic 
pro akci „Z“. Protože finanční ohodnocení 
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bylo minimální, někdy žádné, je nutné jim za 
jejich odvedenou práci poděkovat a vyslovit 
uznání.
Na stavbě pracovali také členové složek 
Národní fronty – TJ Sokola, Mysliveckého 
sdružení, Hasičů, Červeného kříže, Českého 
svazu žen, dále rodiče dětí navštěvujících 
školku, ale také celá řada občanů, kteří chtěli 
pro své děti nebo vnoučata vytvořit hezké 
prostředí.
V tu dobu byl velký problém sehnat některé 
stavební materiály a tak se místní národní vý-
bor obracel na známé a kamarády. Například 
pan Ladislav Kočenda žil v Jihlavě, ale jako 
tupeský rodák nám vypomohl se sháněním 

stropnic na 1. podlaží.
Vybudování objek tu mateřské školy 
a přístavby  s kuchyní a jídelnou umožnilo 
ženám vstoupit do pracovního poměru a mít 
o děti postaráno. Jídelnu a kuchyň mohli 
využívat pouze zaměstnanci a žáci školy, 
ne tak jako dnes, kdy je možnost vařit i pro 
ostatní občany.
Na slavnostní otevření si dobře pamatuji. To 
měl můj syn Zdeněk Lapčík právě 3 roky 
a začal tuto školku navštěvovat. Jemu i os-
tatním dětem se ve školce velice líbilo.
Slavnostní otevření se uskutečnilo 9. září 
1978 – sraz pozvaných byl v kinosále míst-
ního národního výboru a po slavnostním 

otevření následovala v kinosále beseda 
s pozvanými pracovníky, poslanci a hosty.
Závěrem nemohu nevzpomenout i další 
stavbu v akci „Z“  - cvičebnu. 
Tato se zbudovala za tajemníka pana 
Vladimíra Nováka v letech 1985-1987 
v době sloučeného MNV Tupesy – Zle-
chov. Dominantou této stavby je socha 
dívky se džbánem, vytvořená sochařem 
z Hořic v Podkrkonoší, připomínající obec 
zakladatelů a výrobců tupeské keramiky.

Lapčíková Zdenka

Ten dělá to a ten zas tohle…
 …někomu jsou bližší přírodní vědy, jiné-
mu zase ty humanitní. Do tajů matema-
tiky a zeměpisu zasvěcoval dlouhá 
léta tupeské Mařenky a Františky pan 
učitel Josef Říha. Učil nás mít radost ze 
svých vlastních výrobků ve školní dílně, 
výpěstků na zahrádce či úlovků na udici. 
Působil na naší základní škole dlouhých 
39 let a my jsme byli zvědaví, čemu se 
věnuje teď.
 

Čemu se věnujete v současné době?

Postupně si zvykám na změnu životního stylu 
(nic nemusím a ne všechno mohu). Věnuji se 
zahrádkaření, chovatelství, rodině, rybaření, 
přírodě a občas jízdě na kole. Poznávám kra-
jinu ze sedla-zkouším nové cyklostezky.

Ve škole jste vedl rybářský kroužek. Jaký 
byl váš největší úlovek v životě?

Rybářství je mým celoživotním koníčkem. 
Začal jsem s ním asi v pěti letech ve Starém 
Městě na Čerťáku. Později „do koše“na Zle-
chovském potoku nebo na „udičku“. Od 
6.tř. pravidelně s prázdninovou povolenkou 
na řece Moravě. Od 16 let jsem členem 
rybářského svazu. 
Moje největší úlovky: 
sumec 125 cm (Kostelany) 
amur 95 cm (Sovín) 
kapr 80 cm (Sovín) 
štika 85 cm (Kostelany) 
candát 82 cm (Sovín) 
úhoř 98 cm (Kostelany) 
pstruh potoční 56 cm (Dlouhá řeka) 
Největší úlovek spolu s MUDr. Otrusinou 
jsme zdolali na Zadní Morávce. Byl to sumec 
168 cm. On zasekl a půl hodiny zdolával, já 
sumce pak po další asi půlhodině vytáhl. 
Protože jsem při rybolovu zažil spoustu krás-

ných okamžiků (nejen lov ryb, ale i zážitky 
z přírody a života kolem vody), rozhodl 
jsem se seznámit s rybářstvím i zájemce 
z řad žáků.Zájem byl značný, a proto vznikl 
rybářský kroužek, kterým od doby vzniku 
prošla celá řada adeptů a některým i nadále 
vyplňuje rybářství volné chvíle.

Jaká byla vaše školní léta? Jaký byl váš ob-
líbený předmět ve škole a na kterou paní 
učitelku, pana učitele rád vzpomínáte? 

Obecnou školu jsem navštěvoval ve 
Zlechově. Byl jsem poněkud živý žák, ale 
vzpomínám rád na slečnu učitelku Bohumilu 
Benešovou a její přístup k dětem. Podporov-
ala můj zájem o přírodu a pěstování rostlin. 
Od 6. do 8. třídy jsem chodil do školy 
v Buchlovicích, vzpomínek je hodně. 
Z učitelů mně nejvíce utkvěl v paměti pan 
učitel Fic (dal mně dobré základy matema-
tiky) a slečna učitelka Anna Böhmová, která 
byla po tři roky naší třídní učitelkou a druhou 
mámou.

Proč jste si vybral ke studiu zrovna 
matematiku a zeměpis? 

Při rozhodování studia mezi matematik-
ou, přírodopisem a zeměpisem zvítězila 
z praktického hlediska matematika, vy-
chází z logiky a neměl jsem s ní celkem 
problémy. Jako doplňkový předmět jsem 
zvolil zeměpis - bavilo mě poznávat svět 
aspoň v cestopisech, i když nejoblíbenějším 
předmětem byl pro mě přírodopis.

Vaše manželka je také paní učitelka. Pro-
zradíte, jak jste se seznámili?

Od 6. třídy až do ukončení studia na Jedenác-
tileté střední škole ve Starém Městě jsem ve 

třídě seděl s Pavlem Vláškem. Byl synem 
zámeckého zahradníka v Buchlovicích, 
takže jsem ho často navštěvoval a poznával 
překrásné prostředí buchlovského parku, 
nové kamarády a také jeho sestru Ludmilu.

A na závěr…

Do Tupes jsem nastoupil po jednoroční 
vojenské službě v dubnu r.1968 jako téměř 
pětadvacetiletý ženatý mladík, oddaný Ko-
menskému. Našel jsem zde výborný kole-
ktiv učitelů ( Ťuhýček, Mikula, Úředníčková, 
Rychmachová, Nosterská, Bilavčíková, 
Gajdošík, Charuzová, Bartošková, Boga-
rová, Směřičková) a pracovité a zvídavé děti. 
Kromě matematiky a zeměpisu jsem začal 
učit též pozemky a dílny. Založili jsme na 
zahradě pařeníky, skleník, a to vše vlastními 
silami, při kterých hlavně hoši předvedli své 
vlohy a pracovní fortel. Hoši z odpadového 
materiálu vybudovali králíkárnu, přinesli 
z domu králíky a taky nad nářaďovnou na 
dvoře jsme zbudovali holubník. Někteří 
rodiče mně pomohli sehnat chovné holu-
by. Tak jsem začínal - asi jako Komenský 
v Blatném Potoce v Uhrách. Ale čas šel dál 
a zahradu jsem budoval znovu ještě dvakrát. 
Vždycky ta předešlá musela ustoupit nastu-
pujícímu pokroku a rozvoji obce (mateřská 
škola, tělocvična). 
Přes toto všechno úsilí a snad právě proto, 
mě potěší, když se setkávám s bývalými 
žáky, kteří přiznávají, že poznatky získané 
ve škole uplatňují v běžném životě.

Děkuji za vaše vzpomínky a přeji ještě hodně 
hezkých chvil u vody, 
na zahrádce, doma i při putování na kole.

G. Marková
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    Školní rok začal v pondělí 3. září tradičním shromážděním 
v tělocvičně. Pro děti to byl ještě den bez výuky, a tak si ještě moh-
ly vychutnat poslední zbytek volna. Už od středy začal plavecký 
výcvik na bazénu v Uherském Hradišti, kam jezdily společně 1.-3. 
třída a Mateřská škola z Tupes a ze Břestku. Protože se deváťáci 
v předchozím roce nepodívali na Úřad práce, měli tuto možnost 
již první zářijový týden a mohli začít vážně přemýšlet nad svojí 
budoucností – kam po základní škole. Poprvé jsme organizovali 
burzu kroužků, kde jsme představili 14 kroužků pro mimoškolní 
činnost dětí - keramický, sportovní,  angličtinu, hru na flétnu, taneční, 
vaření, Čutoru, konverzaci s rodilým mluvčím, softbal, florbal,
digitální fotografii, turistický, přípravu z matematiky a jazyka českého. 
Členové turistického kroužku mohli vyjet do Karlova a druháci 
s rodiči na hrad Buchlov. Šestá a sedmá třída měla exkurzi do ZOO 
s odborným výkladem, podobně jako žáci 3.a 5.třídy v Kovosteelu 
nebo 8.a 9.třída v knihovně a galerii v Uh.Hradišti. Těsně před hody 
proběhla Drakiáda , kde se soutěžilo v leteckých disciplínách. 
Den vzniku Československé republiky jsme si připomenuli 
lampiónovým průvodem a pomalu začalo hektické předvánoční 
období, které jsem popsala již v minulém Zpravodaji.

    Na druhém stupni děti pracovaly na projektu Voda a rovněž 
proběhla jeho prezentace. Z dalších akcí jmenuji burzu škol, vý-
chovné koncerty, návštěvu elektrárny v Dukovanech a jako každý 
rok nás navštívil Mikuláš.
Leden byl časem bilancování a hodnocení za 1.pololetí. Žáci 9. třídy 
absolvovali testování firmou Scio a Cermat, které jim mělo pomoci 
při volbě jejich další profese a odhalit jejich schopnosti. Také proběhl 
zápis do 1.třídy, kterého se zúčastnilo 16 dětí, z toho 3 mají odklad 
školní docházky. Do první třídy nastoupí v září 13 dětí. 
Co se týká našich nejstarších žáků deváté třídy, byli umístněni již 
v prvním kole, a to 7 žáků na gymnázia, 10 žáků na střední školy 
nebo maturitní obory a 10 žáků do učilišť.

V jarní prázdniny učitelé zpracovali 3 projekty v rámci enviromentální 
výchovy, ale bohužel žádný z nich nezískal finanční podporu. Další 
dva projekty – Hurá do družiny a Malá hospodyňka, jsme podali 
do Nadace Děti – sport – kultura a celkem jsme získali 32.000,-Kč 
na vybavení mateřské školy a školní družiny nábytkem a sedací 
soupravou. Maratón soutěží, exkurzí a výletů začal v dubnu. Ke Dni 
Země jsme sázeli stromky, sbírali papír, navštívili Kovosteel, Kouzelný 
les, uklízeli v obci.  Pro děti ze Zlechova jsme v jednom dopoledni 
připravili krátký kulturní a sportovní program. Z vědomostních 
soutěží nás v okresním kole reprezentovali v olympiádě jazyka 
českého Katka Vašíčková a Radek Bartošík, kteří získali ve školním 
kole nejvíce bodů. V okresním kole již tak úspěšní nebyli. V matem-
atické soutěži v okresním kole pythagoriády Veronika Chmelařová 
obsadila krásné 7. místo. V okresním kole dopravní soutěže za dobré 
umístnění bojovali J. Vaculíková, K.Vlčková, J.Čadek a V.Chrástek, 
kteří v I.kategorii z 11 družstev obsadili 7. místo. Ve druhé kategorii 
žáci V.Chmelařová, M.Trávníčková, D.Dvořák a V. Kubíček v těžké 
konkurenci zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obsadili 
3.místo.V literární soutěži  vyhlašované Střední školou Kostka ve 
Vsetíně na téma: Blízká dálka aneb svět za padesát let byly oceněny 
dvě práce našich žaček Lucie Kedroňové a Kateřiny Oslzlové, které 
se rovněž zúčastnily slavnostního předávání cen.Velký úspěch jsme 
dosáhli v další literární soutěži Požární ochrana očima dětí, kde 
Martina Ševčíková obsadila 3.místo kategorie L2, Eva Kovaříková 
1.místo kategorie L3 a za ní na druhém a třetím místě se umísti-

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

la Kristýna Snášilová a Lucie Kedroňová. V krajském kole byla 
ohodnocena práce Kristýny Snášilové 1.místem. V měsíci květnu 
proběhlo školní kolo v pěvecké soutěži  Tupeský džbáneček. Pečlivá 
příprava a talent přinesly své ovoce. Josef Macek, Adam Kroča, 
Tereza Martonová, Veronika Chmelařová a Katka Oslzlová důstojně 
reprezentovali naši školu.

Po několikaleté přestávce jsme nabídli rodičům a celé veřejnosti 
Den otevřených dveří, kdy se dopoledne mohli zájemci podívat 
na běžnou výuka a odpoledne jsme připravili ukázkové hodiny 
a prezentace.
Na školních výletech děti navštívily – Lednici, Kroměříž, Helfštýn, 
Salaš, Karlov, Znojmo, Velký Slavkov-Tatry, Lešnou. Výčet všech 
aktivit by ještě mohl pokračovat  
Závěrem chci poděkovat všem pedagogům, kteří všechny tyto 
činnosti organizovali, žákům, kteří se aktivně zapojovali, a popřát 
jim příjemnou, zaslouženou dovolenou a hezké prázdniny. 

Mgr. Marie Rybářová

Další školní rok už je za námi a já bych se s Vámi ráda podělila o některé akce, které škola organizovala. 
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Sportovní akce školního 
roku 2007/2008

Sportovní aktivity letošního školního roku ovlivnily především 
dvě skutečnosti. Jednak nedostatek žáků na naší škole a hlavně 
nezájem žáků se spor tovních soutěží účastnit. I přes ty to 
skutečnosti se podařilo v letošním roce začlenit do sportovního 
kalendáře kromě pravidelných akcí i nové zajímavé soutěže. Tou 
první byla školská liga v softbalu, do které jsme naskočili jako 
nováčci sbírající zkušenosti. Každý měsíc se uskutečnil jeden 
turnaj na různých místech našeho okresu i kraje. Díky pravidel-
né přípravě a hlavně chuti žáků do hry jsme rozhodně ostudu 
neudělali a pro některá družstva jsme byli více než rovnocenným 
soupeřem. Druhou akcí byl florbalový  turnaj okolních základních 
škol, který jsme uspořádali na naší škole. Vzhledem k popularitě 
tohoto sportu budeme chtít tento turnaj pořádat pravidelně. Další 
akce, které proběhly na naší škole, už patří několik let do pravidel-
ného sportovního kalendáře. Na podzim školní florbalový turnaj, 
v zimě turnaj ve stolním tenise a na jaře „salámový“ turnaj v sálové 
kopané. Bohužel se neuskutečnil turnaj dívek v přehazované pro 
nezájem žákyň 8. a 9. třídy.
Vzhledem k již zmíněnému nedostatku žáků a jejich nezájmu 
o sport nejsme schopni sestavit jedenáctičlenné fotbalové 
družstvo, které by bylo schopno důstojně reprezentovat naši školu 
v celostátní fotbalové soutěži COCA COLA CUP nebo na turnaji 
„Buchlovský kopačák“.
Doufám, že se tato situace v budoucnu brzy změní.

Slavnost slabikáře v 1. třídě
     V úterý 3. června 2008 se v 1. třídě konala Slavnost slabikáře. 
Byla to slavnostní událost pro rodiče i děti. Na začátku děti 
předvedly krátké pásmo plné písniček, pohádek, básniček a tanec 
„Já mám doma trnku“.
     Potom si děti vylosovaly číslo stránky ze slabikáře a přečetly daný 
text. Ukázaly tak rodičům, co se zvládly za celý rok naučit a rodiče 
si mohli porovnat úroveň čtenářské dovednosti dětí. A protože tuto 
čtenářskou zkoušku všechny děti zvládly, odměnou jim byl potlesk 
rodičů i drobná sladkost.
     A na závěr zbývá už jen přání, aby dětem radost ze čtení dlouho 
vydržela.

Andrea Čagánková, tř. uč. 1. třídy

„Naša stará školka“
…měla na zahrádce velikou červeno-žlutou železnou houpačku 
pro šest dětí. Nesměli jsme „za jízdy“ vystrkovat ruce, aby nám 
je mohutný rám nepolámal, ale houpání bylo bezva…

…ve školce se nespalo po obědě na lehátkách, protože se ani 
žádný oběd nepodával. Každý měl svačinu od maminky  a dostal 
jen čaj nebo mléko s problematickým škraloupem v červeném, 
modrém nebo zeleném plastovém hrníčku, u kterých jsme 
věčně řešili, jakou si kdo vezme barvu…

…“opravdické“ řezání pilkou a zatloukání hřebíků se dalo provo-
zovat  u stolečku zařízeném jako dílna. Z hromady dřívek tady 
vzniklo nejedno dřevěné letadlo nebo parník …

…obrovská bedna skrývala hromadu jednoduchých dřevěných 
kostek, z kterých se dobře stavělo. Nejlépe to šlo pod stolem 
paní učitelky. To pak měl vznikající „bunkr“ nejen zdi, ale 
i strop. Stůl paní učitelky byl ovšem to dopoledne k práci 
nepoužitelný…

…na vysokých kamnech v rohu, kam se muselo pravidelně 
přikládat lopatkou uhlí, se dala „jakože“mírně nahřát dětská 
žehlička a to pak žehlení oblečků na panenky šlo samo…

…oblíbenou panenkou bylo plastové miminko „křivonožka“ 
pojmenovaná podle zahnutých nohou…

…unikátní záchodky – dlouhá deska s několika otvory  - trošku 
podfukovaly a také pohltily jednoho medvídka, kterého tam 
hodili nezbední kamarádi. Majitel plyšáka na tuto událost 
do dnešního dne smutně vzpomíná…

…případné mokré nehody do slušivých punčocháčů 
zachraňoval nedaleký obchod „u Pavly“ v Plotkách, ve kterém 
se daly pořídit punčocháče náhradní. V této prodejně Textil 
bylo k mání ještě další oblečení, prádlo, ručníky, látky na šaty 
a pro školáky tu byl i koutek se sešity, tužkami, výkresy a jinými 
školními potřebami…

vzpomínali Tupešáci
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Čtvrtá třída ve školním roce 2007/2008
Skončily dny volna a z úspěšných třeťáků se v pondělí 3. září 2007 stali čtvrťáci. Na začátku nového školního 
roku je čekala spousta novot. Na prvním místě to byl nový třídní učitel, kterému však poměrně brzy přestali říkat 
paní učitelko. Další změny přinesl nový rozvrh hodin, v němž se objevily dva úplně nové předměty vlastivěda 
a přírodověda. V neposlední řadě se noví čtvrťáci museli naučit chodit do nové učebny.

Jakmile byl školní rok zahájen, dali se všichni do intenzivní práce, 
protože každý měl před sebou spoustu nového učiva, které bylo 
nutné během roku zvládnout. V českém jazyce si čtvrťáci nejprve 
zopakovali vyjmenovaná slova, předložky a předpony a stavbu 
slova a už tu bylo učivo nové - koncovky podstatných jmen, později 
slovesa, věta jednoduchá, shoda přísudku s podmětem a nakonec 
souvětí a přímá řeč. Tužili se také ve čtení, kde si přečetli spoustu 
zajímavých článků. 
V matematice je zajímala v první řadě násobilka, na kterou navá-
zalo písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. V průběhu roku 
vyřešili spoustu slovních úloh, naučili se jednoduchým výpočtům 
se zlomky, neminuly je ani rovnice a nerovnice. V geometrii se 
ne jp r ve  seznámi l i 
se základními geo -
metr ick ými ú t var y 
a obrazci, naučili se 
r ý s ov a t  k r u ž n i c e , 
obdélníky i čtverce 
a u posledních dvou 
se také naučili počítat 
obvod a obsah. Asi ne-
jvíce nového přinesly 
dva nové předměty. Ve 
vlastivědě se nejprve 
seznámili s naší vlastí. 
Osvojili si pojmy jako 
například demokra-
cie, parlament, vláda, 
minis tř i ,  prez ident 
a další, seznámili se 
také s našimi státními 
svá tk y.  Da l š ím té -
matem pak byla mapa, 
neboť ta k vlastivědě 
neoddělitelně patří. Jakmile se dokázali v mapě orientovat, 
čekalo poznání krajiny, měst i průmyslu a zemědělství naší vlasti. 
Závěrečné dva měsíce školního roku pak věnovali poznávání Ev-
ropy.
V přírodovědě se seznámili s přírodou naší vlasti. Poznali 
nejvýznamnější rostliny i živočichy přírody České republiky 
a seznámili se také s přírodou neživou. V jazyce anglickém se 
snažili co nejvíce hovořit. Součástí učebního plánu jsou také 
předměty, které souhrnně nazýváme „výchovy“. V těchto hodinách 
čtvrťáci tužili své tělo, zpívali i poslouchali hudbu, kreslili i malovali 
a vyrobili také spoustu zajímavých výrobků.
Osnovami stanovené učivo doplňovala v průběhu roku spousta 
akcí, jichž se děti v průběhu roku zúčastnily, a které také samy 
připravily. Na konci září si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti 
v branných disciplínách, na konci října absolvovali výuku na 
dopravním hřišti v Mařaticích. V prosinci uspořádali pro své 
rodiče vánoční besídku, na které svým blízkým zahráli pohádku. 
V průběhu 1. pololetí ještě navštívili Muzeum Podhradí, knihovnu 

a zámecký park v Buchlovicích, vítaným zpestřením výuky bylo 
také divadelní přestavení ve Zlíně. V únoru se velká část čtvrťáků 
zúčastnila karnevalu v tělocvičně školy. Na konec školního roku 
se všichni asi těší nejvíce. To ale ne jenom proto, že se blíží prázd-
niny, ale i proto, že konec roku s sebou přináší spoustu zajímavých 
mimoškolních akcí. Ve druhé polovině měsíce dubna proběhl ve 
čtvrté třídě Tý “Den Země“, který děti celý zasvětily naší přírodě, 
neboť o přírodě byla cvičení v českém jazyce (i diktát), o přírodě 
se počítalo, četlo a příroda se také kreslila. Vyvrcholením celého 
týdne byla celodenní vycházka, na níž se děti navzájem seznámily 
s nejvýznamnějšími rostlinami a živočichy našeho okolí. V květnu 
se pak čtvrťáci zúčastnili přírodovědné exkurze na Pálavu, jejíž 

součást í  by la také 
prohlídka expozice 
hornin v opuštěném 
mikulovském lomu 
Turo ldu .  Po s ledn í 
dva týdny školního 
roku byly zasvěceny 
poznávání nejbližšího 
okolí školy. Žáci zno-
vu navštívili zámecký 
p a r k  a  m u z e u m 
v  B u c h l o v i c í c h , 
v okolí Chabaní a na 
Břestecku poznávali 
p ř í r o d u  r e g i o n u , 
navštívili hrad Buchlov 
a  l a p i d á r i u m  n a 
Velehradě. Mimo rod-
ný region se vypravili 
pouze na  ško ln ím 
v ýletě, jehož cí lem 
byl největší moravský 

hrad Helfštýn. Asi nejzajímavější akce čekala na děti na úplném 
konci školního roku. Členové tupeského mysliveckého sdružení 
uspořádali pro žáky 1. - 4. třídy na začátku posledního školního 
týdne na své chatě na Chabaních program, který byl zaměřen 
na myslivost a poznávání přírody. V soutěži, kterou pro děti mys-
livci připravili, si mohli soutěžící ověřit své znalosti o rostlinách 
a živočiších naší přírody, zastříleli si také ze vzduchovky. Vedle 
soutěže byly pro děti nachystány ukázky mysliveckých zbraní, 
stopování zvěře i výcviku loveckého psa. Vítězové soutěží byli 
odměněni hodnotnými cenami. V samém závěru pak děti uviděly 
ukázku střelby na asfaltové holuby, kterou si vyzkoušeli i přítomné 
paní učitelky a pan učitel.
Školní rok 2007/2008 přinesl žákům čtvrté třídy spoustu nových 
poznatků a také spoustu neopakovatelných zážitků. Většina z nich 
se už určitě těší na školní rok příští, pro ně už pátý. Než ten však 
začne, nastanou prázdniny a na ty se určitě každý těší nejvíce. Tak 
huráááááááááá na ně!

-vlk-
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Malířka
 Bylo studené ráno a foukal vítr. Otevřela jsem oči a podívala se na oblohu, byla krásně blankytně modrá. Když jsem se rozhlédla 
okolo sebe, uviděla jsem barevné listí, kaštany, holé stromy, lesy a hnědá pole. Ano, nastal podzim. Hned jsem se sbalila a šla lesem 
dál a dál. Brodila jsem se barevným, spadaným listím.
 Náhle jsem uviděla krásný zelený lesík, který obtékal modrý, křišťálový potůček. V lesíku byly srny a uprostřed té nádhery byl 
zeleňoučký palouček s dominantním balvanem se schůdky. Vytáhla jsem tedy malířský stojan, barvy a štětec, uviděla jsem tu překrásnou 
krajinu, kopce a ty podzimní barvy.  Tahy štětce kopírovaly dokonale krajinu, jako by kreslil samotný kraj. Malba byla dokončena. Já 
se dala opět na cestu. O pár kilometrů dál jsem uviděla dva kopce, na jednom majestátní hrad Buchlov a na druhém kapli sv. Barbory. 
Úžasné.
 Vypadalo to složitě, ale štětec je obrovský umělec, ano, kopce byly velice realistické, ale přitom pohádkově krásné. Musela jsem 
pokračovat dál, přišla jsem velice blízko civilizace, na hnědé pole, odkud šel krásně pozorovat kostel z nedaleké vesnice. Barvy se samy 
jako v pohádce daly do kreslení. Něco takové jsem v životě neviděla. Raději jsem šla do lesa, kde je větší klid.
 Sledovala jsem cestou zvěř a tu náhle jsem uviděla, jak se perou dva jeleni, zápasili. Najednou jeden upadl a ostatní utekli. Hned jsem 
odvážně vylezla ze svého úkrytu ve snaze mu pomoct, ale už byl mrtvý.  Přišla jsem na vrchol majestátné skály a pod ní se rozkládalo 
krásné údolí. V údolí bylo jezírko s křišťálovou vodou, byl zde zelený palouk s měkkou trávou a bylo tu plno stromů s ovocem. Vzala 
jsem si stojan a nakreslila i čtvrtý motiv, byl hotov.
Poté jsem si lehla do trávy a usnula. Zdál se mi krásný sen. Když jsem se probudila, tak se už stmívalo. Nastal večer a já vyšla na skálu 
a celou noc se dívala na hvězdy. Bylo to úžasné.
Když začalo vycházet slunce, barvy vypadaly jako ze zlata. Utíkala jsem si rychle pro barvy, už bylo pozdě, slunce právě vyšlo, ale ten 
krásný pocit zůstal v mém srdci a navždy si ho budu pamatovat. 

Kl. Sedláčková, 8. tř. 

Dopis z budoucnosti
 Dobrý den. Jmenuji se Judy. Je mi 15 let a nacházím se v roce 2058. Před dvěma měsíci byl vynalezen přístroj – tzv. přenášeč infor-
mací, který umožňuje lidem poslat do minulosti zprávu.
  Je 9.00 hod. a já se nacházím v testovací místnosti a píšu tento dopis. Pak jej vložím do přenášeče a počkám asi 5 minut. Jestliže se 
zpráva objeví v minulosti, kopie dopisu se automaticky vrátí zpět. Skvělý vynález, co? Možná se divíte, že zrovna nejsem ve škole, ale ta 
už téměř 20 let neexistuje! Místo ní nám do mozku nainstalují urychlovač, který nám umožňuje zrychlit naše schopnosti učení natolik, že 
už v 10 letech máte, technicky vzato, vystudovanou vysokou školu! Proto už 3 pracuji ve firmě Pro budoucnost a věnuji se tady projektu 
– Stroj času. Popíšu vám pár praktických věcí z r. 2058, abyste měli trochu větší přehled, jaký bude svět za 50 let. Například: mobily už 
nebudete muset vůbec používat, protože už existují přístroje, jenž vám umožní komunikaci s kýmkoliv, na koho si jen vzpomenete, a to 
doslova!
Například si usmyslíte, že místo rodičů zajdete do obchodu, tak si jen vzpomenete, že by bylo dobré, aby taky nenakoupili, a jim se hned 
v hlavě zobrazí, že jejich dcera/syn už nákup udělal/a. Nevěříte? No vážně! Nebo místo budíku existují přístroje – tzv. snáře. Nastavíte si 
v něm sen, o němž si chcete nechat zdát a čas, kdy se chcete vzbudit, a až sen skončí, automaticky se vzbudíte. Podle mě je to mnohem 
lepší a pohodlnější než vaše zastaralé budíky!!
 Také se dožíváme velmi vysokého věku (až 130 let). Byl vynalezen vynález Pomalého stárnutí, díky kterému třeba v 90 letech vypadáte 
na 50! Už dnes se spekuluje o vynálezu, který bude do minulosti posílat nejen listiny, ale také lidi! Díky vysokému věku se už těším, že 
se právě tohoto vynálezu dožiji a stanu se 1. cestovatelkou do minulosti. Podle mě je právě vysoký věk velká výhoda! Nemusíte nikam 
spěchat a přesto si toho stihnete  hromadu užít! A také svět je teď nějak klidnější. Nikdo nikam nespěchá ani se nerozčiluje, že by snad 
něco nestihl. Přála bych si, abyste mi jednou právě vy popřáli pravicí k úspěšnému dokončení projektu Stroj času.
 Děkuji, že jste si tenhle dopis přečetli, a doufám, že o něm nikomu nebudete říkat, protože bychom se už třeba nikdy neviděli kvůli 
zařízení nazývanému Blázinec.  Dočetla jsem se o něm v internetových encyklopediích a přijde mi to vážně hodně komické! Dnes už 
se vám /v roce 2058/ nic takového stát nemůže, protože máme přístroje, které vám přečtou myšlenky a určí, jestli hovoříte pravdu. 
Proto si tento dopis, prosím, dočtěte, pečlivě uschovejte a zaneste po 50 letech na městský úřad.  Tam už budu čekat já, (doputuji 
z budoucnosti), vy předložíte dopis, oběma nám přečtou myšlenky, uvidí, že nelžeme, a pak už si můžeme potřást pravicí – ááá, jak už 
se té chvíle nemohu dočkat!
 Chápu, že se nejspíš domníváte, že nehovořím pravdu a že si z vás dělá někdo jen legraci, ale klidně se s vámi vsadím, že tomu tak 
není a že se ještě určitě za 50 let uvidíme! Já vám naštěstí docela rozumím. Ve středověku přece také lidé netušili, že po silnicích budou 
jezdit automobily a ve vzduchu budou létat letadla. Ostatně, už teď (r. 2058) se po silnicích prohánějí dopravní prostředky poháněné 
vzduchem a na Mars jezdíme na dovolenou, protože je tam vybudováno velké rekreační centrum. Ale o tom až někdy příště.............

Vaše Judy Greenová (L. Kedroňová)

Literární práce žáků základní školy
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Zaměřuje se na vyplnění volného času 
dětí. Na rozdíl od jiných aktivit vyrážíme 
na výlety hlavně ve dnech volna tzn. o so-
botách a nedělích a o státních svátcích, 
i když nepravidelně. Holt musí nám přát 
počasí. Programově se zaměřujeme nejen 
na turistiku, ale na poznávání historie, kul-
tury a dokonce i sportujeme, zahrneme-li do 
toho lyžování a návštěvu lanového centra.
Děti v kroužku jsou zároveň členy TOMu 
- Turistického oddílů mládeže ČR, což je 
občanské sdružení dětí a mládeže s celore-
publikovou působností zaměřené především 
na turistiku a tábornictví. Členy Asociace 
TOM jsou TOMÍCI. Asociace turistických 
oddílů mládeže je organizací uznanou Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro 
oblast práce s dětmi a mládeží. Tato orga-
nizace dětem přispívá na dopravu, uby-

Jak jsme spali v družině
Děti z tupeské školní družiny se sešly v pátek 13. června ve večerních hodinách, aby spolu prožily příjemný 
zážitek a společnou noc. 

Děti byly převlečeny za pohádkové víly, princezny, supermany, 
strašidla – zatančily si při reprodukované hudbě a zahrály si 
společenské hry. 
Po setmění byla pro děti připravena hra „Šipkovaná“, kdy děti chodily 
po vesnici po připravené trase vyznačené šipkami, plnily různé úkoly 
a cílem bylo najít sladký poklad, který byl na konci této trasy ukryt. 
Po konzumaci této sladké odměny si děti hrály venku na schovávanou 
a na honičku. 
Na závěr byla pyžamová diskotéka, kdy se ujali role DJ´s 2 chlapci ze 
3. a 4. třídy. A už nám zbývalo jen ulehnutí do spacích pytlů, každý se 
přitulil ke své plyšové hračce a vyslechl si pohádku na dobrou noc. 
Ještě dlouho do noci byl slyšet šepot a smích dětí. 
Budíčkem měla být čtená pohádka, která se však neuskutečnila, 
protože se děti budily samy již před pátou hodinou ranní. 
Po ranní hygieně děti nabraly sílu společnou snídaní a znovu se pustily 
do tance a společenských her. Poté jsme se všichni rozloučili a slíbili 
si, že budeme příští rok spát ve školní družině zase. 

Sylva Hnátíková

tování, vstupné a děti jsou zároveň na všech 
akcích pojištěny.
Tomíci jsou těsně propojeni s Klubem 
českých turistů, organizací s dlouhou his-
torií. KČT pečuje o všestranný rozvoj turistiky 
v českých zemích již více než jedno století 
a své zastoupení má i  v Tupesích. Věřme, 
že z malých TOMÍKů roste jejich další ge-
nerace. 
Co se týká TOMu v Tupesích, tak ten v roce 
2008 měl 24 členů ve složení žáků 5. – 9. třídy 
a třemi vedoucími -  Antonínem Ťuhýčkem, 
Ivanou Ťuhýčkovou a Michalem Koub-
kem. Zájem o turistiku a pohyb dětí se ale 
zmenšuje, a to už jak díky klesajícímu počtu 
dětí ve škole, tak třeba díky konkurenčnímu 
skautu, který dětem nabízí taktéž podobné 
aktivity v rámci své široké činnosti. Pro po-
rovnání, ještě v roce 2006 měl oddíl 40 členů 

a v roce 2007 už měl 33 členů. Ale i  tak na-
bízíme dětem celou řadu aktivit, ať již jed-
nodenní či vícedenní, s větší či menší účastí.
V letošním školním roce jsme uskutečnili 
dva víkendové pobyty. První v Jeseníkách 
v Karlově pod Pradědem s výstupem na 
nejvyšší vrchol Moravy Praděd. Druhý po-
byt se uskutečnil v Beskydech v blízkosti 
Rožnova pod Radhoštěm na chatě Mír, 
kam škola jezdívala několik let na lyžařské 
kurzy. Do vícedenních aktivit lze zařadit 
i 34. expedici dětí (nejen členů TOM) do 
oblasti Vysokých Tater se základnou v naší 
družební škole ve Velkom Slavkove nedale-
ko Popradu. Právě turistický oddíl mládeže 
je významným pokračovatelem v oblasti 
družebních vztahů základních škol Tupesy 
– Velký Slavkov.
Z jednodenních aktivit lze vzpomenout 
návštěvu lanového centra v Olomouci. Byl 
to nevšední zážitek, kde si děti zkusily své 
fyzické schopnosti a odvahu při šplhání do 
výšky. Vlakem jsem se vypravili i do aqua-
parku v Uherském Brodě, putovali jsme 
v oblasti Buchlova kamene, podnikli exkurzi 
do Pálavských vrchů a jako poslední jsme 
navštívili lázně Luhačovice. Díky nedostatku 
sněhu musel být letos zrušen lyžařský 
zájezd, který se každý rok těší velké oblibě 
a lyžovat nejezdí jen děti, ale i členové KČT 
a rodiče.
Doufám, že i v dalších letech bude turistický 
kroužek nejnavštěvovanějším kroužkem na 
škole a že každý člen si vybere z nabídky 
nějakou zajímavou akci.

Mgr. Antonín Ťuhýček

Rád bych vám tímto krátkým příspěvkem přiblížil turistický kroužek, který mohou navštěvovat děti místní školy. 

TURISTICKÝ KROUŽEK
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ŠKOLIČKA
Červen končí a s ním je u konce i pravidel-
né scházení maminek s malými dětmi ve 
školičce. Od září jsme se setkávali každé 
pondělí v tělocvičně, která nám nabídla 
nové možnosti a využití prostoru, což 
většina dětí a maminek s velkou radostí 
přivítala. 
Společný čas jsme se snažili naplnit jednak 
opakováním toho, co jsme se naučili vloni 
(říkadla, krátká cvičení, písničky) a jed-
nak získáváním a upevňováním nových 
dovedností (učení a poznávání barev, hry 
pro děti, jednoduché výrobky a cvičení na 
nářadí). V prosinci nás navštívil Mikuláš 
s čerty a anděly. V únoru jsme uspořádali 
školičkový karneval a na začátku června 
jsme připravili pro děti soutěže a hry na 
oslavu Dne dětí. 
Když se ohlédneme za uplynulým školním 
rokem, naše děti za tu dobu udělaly velký 
pokrok ve svém vývoji, jsou to jedinečné 
osobnosti. Moc bychom si přály, aby 
Školička přispěla k úspěšnému vstupu dětí 
do opravdové školky, kam většina z nich od 
září začne chodit.
Ivana Kocourková a Petra Chramcovová 

TUPESKÝ DŽBÁNEČEK
V neděli 27.4.2008 se v Muzeu keramiky v Tupesích uskutečnil 1. ročník soutěžní 
přehlídky dětských zpěváčků z Tupes a okolních obcí TUPESKÝ DŽBÁNEČEK, 
pořádaný Mužským pěveckým sborem Tupešané a Obecním úřadem v Tupesích. 
Přehlídky ze zúčastnily děti ze základních škol z Boršic, Buchlovic, Nedakonic, 
Tupes, Velehradu a Zlechova.

Soutěžilo se ve třech kategoriích. Nejvíce byla obsazena první kategorie (žáci 1. - 3. 
tříd) s počtem 18 dětí, v druhé kategorii (žáci 4. - 6. tříd) soutěžilo 6 dětí a ve třetí kate-
gorii (žáci 7. -9. tříd) jsme měli pouze jediného účastníka. Kvalitou zpěvu a barvou hlasu 
však mimořádného. V tomto věku jsou děti pravděpodobně již o něco stydlivější a folk-
lórnímu  zpěvu se věnují skutečně jenom ti skálopevní. Děti při zpěvu doprovodila a ke 
krásné atmosféře nedělního slunečného odpoledne přispěla cimbálová muzika Velehrad 
s primášem Edou Kubíčkem. 
Odborná porota složená z hudebních znalců a folkloristů tedy měla  nelehký úkol zejména 
v nejmladší, početně silně obsazené  kategorii. Svůj úkol zvládla na výbornou, musela 
však být v této kategorii udělena dvě druhá a dvě třetí místa. 
Velké uznání a obdiv náleží všem malým zpěváčkům za odvahu, se kterou předstoupili před 
velmi početné publikum, čítající přes dvě stovky diváků z řad rodičů, přátel a kamarádů. 
Ti šťastnější, kteří se umístili na prvních třech pozicích, si jako cenu odnesli originální 
tupeský džbáneček, vyrobený pouze pro tuto příležitost kolektivem keramiků muzea. 
Všechny děti bez rozdílu pak byly obdarovány pamětním listem, keramickým přívěskem 
s motivy tupeské keramiky a balíčkem dobrot, takže snad nebyla uroněna jediná slzička. 
Mimořádný obdiv patří také cimbálové muzice Velehrad, která odvedla opravdu velký kus 
práce a nacvičovala s dětmi po několik odpolední. Úsměv a dobrá nálada, se kterou diváci 
odcházeli, je pro nás tou největší odměnou a potvrdil, že slovácká a lidová písnička stále 
žije a tluče i v srdcích těch nejmenších. 
Závěrečné hodnocení:
1. kategorie 
1. místo: Helena Šťastná s písní Háj Husičky háj – ZŠ Nedakonice (1. třída) 
2. místo: Renata Šťastná s písní Zazpívaj slavíčku– ZŠ Nedakonice (3. třída) 
                :  Josef Macek s písní Já su šohaj z Debrecína– ZŠ Tupesy (1. třída)
3. místo: Magdaléna Krchňavá s písní Kdybych byla jahodů – ZŠ Buchlovice (3. třída)
                : Michal Klečka s písní A já mám koníčka vraného – ZŠ Nedakonice (2. třída)
2. kategorie 
1. místo: David Šeda s písní Teče voda z pozahora – ZŠ Buchlovice (5. třída) 
2. místo: Štěpán Tomeček s písní Ani ně děvčico neznáš – ZŠ Tupesy (6. třída) 
3. místo: Tereza Martonová s písní Ej, od Buchlova – ZŠ Tupesy (4. třída)
3. kategorie 
1. místo: Kateřina Oslzlová s písní Mezi horami – ZŠ Tupesy (7. třída) 

za Mužský pěvecký sbor Tupešané
Ing. Petr Kocourek

Jarní
kuličkové klání
Stalo se již tradicí, že přicházející jaro 
je v Tupesích po mnoha letech opět ve 
znamení velkého turnaje v kuličkách. 
V letošním roce jej opět uspořádal oddíl 
skautů a skautek z Tupes. Hrálo se po-
dle pravidel Českého kuličkového svazu. 
Letošního turnaje se zúčastnilo více jak 40 
hráčů bez rozdílu věku. Zvlášť sympatické 
byly hry, kdy se proti sobě střetli rodiče 
a děti. Pro vítěze byly připraveny zajímavé 
odměny a především uznání od všech 
spoluhráčů. Jarní kuličkiáda se vydařila. 
Přejeme všem hráčům, aby i během léta 
pečlivě trénovali na další ročník. 

O.V.
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Druhá květnová neděle patřila i letos všem 
maminkám. Tento svátek s dlouholetou 
tradicí připadl na 11. května, kdy se Mu-
zeum keramiky zaplnilo nejen maminkami, 
babičkami, ale všemi, kteří přišli oslavit Den 
matek a strávit tak příjemné odpoledne.
 Tomuto dni předcházely v MŠ dlouhé 
a pečlivé přípravy našich nejmenších. Ti
zajistili milé a krásné představení pro 
všechny zúčastněné, k teré pohladilo 
u srdíčka snad všechny přítomné.
Děti tak měly možnost uvědomit si, jak moc 
je pro ně rodina důležitá a nepostradatelná. 
O to více radosti měly při vyrábění malých 
dárečků pro své maminky a babičky, které 
jim osobně spolu s přáním, poděkováním 
a sladkou pusinkou předaly. 
A jak probíhala besídka? Děti potěšily 
své maminky pásmem plným písniček, 
básniček a tanečků, což bylo doplněno 
vystoupením děvčátek, které se mohly 
s panenkami v náručí aspoň na malou chvíli 
vžít do role pečujících maminek.
Na závěr vystoupení naší mateřské školy 
předvedly děti navštěvující taneční kroužek   
sestavu, kterou pilně a s velkou energií 
nacvičovaly.

I obyčejná žena se může stát modelkou, 
když dostane příležitost si to vyzkoušet. 
A tak vznikl nápad pořádat modní přehlídku 
v režii místních žen a dívek. Díky Dance 

Den matek v MŠ

Největším poděkováním za vystoupení 
nejen pro děti, ale i pro nás p.učitelky byl 
úsměv na tvářích všech maminek a velký 
potlesk, který jsme ocenily. Domů jsme 

všichni odcházeli s pocitem, že oslava 
proběhla v radosti a pohodě. 

Hana Čevelíková

Klub žen v Tupesích pořádal poslední květnový den modní přehlídku Léto  2008 .

Mikulové ze salonu Valentýn byla přeměna 
v modelky dokonalá. Modely pro denní 
nošení i společenské události zapůjčila  
Markéta Hubíková – Salon MADAME , který 

najdete v atriu Hotelu Slunce. 
Místní skanzen jsme na jedno odpoledne 
proměnily v modní molo a ženy a dívky 
v modelky pro tento den. Předvedly jsme 
modely pro štíhlé i plnoštíhlé ženy a tak 
mohly všechny vybírat nejen očima, ale i na-
kupovat . Nebudu jmenovat všechny mod-
elky, ale díky Vám za hezké odpoledne. 

Módní přehlídku doplnil program Tu-
peských parádnic, které měly modely 
jiného druhu a hezky zpívaly. V průběhu 
programu byly nabídnuty šperky a bižuterie  
jako doplněk k předváděným modelům, 
květiny a květinovou výzdobu zajistila 
firma H-květiny Blanka Hubíková. Celým 
odpolednem provázela zkušená mod-
erátorka místních akci Ivča Tomešková. 
Odpoledne nejen pro ženy zakončil mužský 
pěvecký sbor Tupešané.
Druhý ročník modní přehlídky v Tupesích 
skončil a už se všichni těšíme na další 
akce.

Klub žen v Tupesích Jana Slováčková 

Tupeské ženy modelkami
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takto zněla první slova drábova z družiny verbířů, kteří v neděli 
8.6.2008 navštívili naši obec, aby zde naverbovali statné a udatné 
svobodné mládence pro císařskou armádu z přelomu 19. a 20. sto-
letí. Družina o síle třech koňských povozů v čele s drábem, vojáky 
a oficíry, s vozem pro regrúty a vozem s muzikou objížděla obec 
a nabírala v předvečer nasmlouvané regrúty.

Celý průvod nazdobených vozů doprovázený zvědavými pohledy 
domorodého obyvatelstva pak doplnil stavy regrútů v místních 
hostincích u Šatného a u Barmana a zamířil do prostor Muzea 
keramiky. Zde pak byli jednotliví regrúti včetně místního povaleče 
předvedeni před váženou odvodní komisi. Dráb přivítal všechny 
zúčastněné slovy panovníka císaře Františka Josefa I. Habsbur-
ského a představil jednotlivé regrúty odvodní komisi. 

ASENT

„Velevážení občané tupeští, v tomto domě nachází se regrút Churý Jiří, kterého jsme včera večer 
v hostinci ke službě císaři pánu naverbovali…“

Odvodní komise sestavená z pánů doktorů  
a oficírů za vydatné pomoci kvalitního 
sesterského personálu vzala jednotlivým 
regrútům míru, provedla nezbytné pomocné 
úkony včetně vyčistění organismu od zbytků 
alkoholu, stanovila druh vojsk, do kterých 
budou regrúti zařazeni a konstatovala 
„tauglich“ – odveden. 

I když byla činnost komise několikrát 
narušena proniknuvšími ženami, které 
měly snahu zmařit odvedení jejich milého, 
podařilo se tak i v případě místního prout-
níka, o nějž přišlo bojovat najednou hned 
několik žen, tyto ženy vojenským patrolám 
z odvodního aktu vykázati. Byl odveden 
i místní povaleč a invalida, včetně jednoho 
z přítomných diváků, aby byl limit deseti-
hlavý dodržen. Dráb si tedy mohl zazname-
nat 8 nových regrútů. Slovo „untauglich“ 

-  neodveden - zaznělo pouze jednou, v případě selského synka, 
řezníka, kterého přišla vyplatit matka. Vzhledem k tomu, že tato 
žena byla v chování velmi rázná, tento se pak snažil několikráte se 
jí vytrhnout, vrátit a opětovně žádat o své odvedení s argumentem, 
že „doma s mamou nevydrží.“ Pár od maměnky dobře mířených 
hrud do zad ho však nakonec přimělo zůstat na gruntě.

Celou akci zorganizoval a hlavní role sehrál Mužský pěvecký 
sbor Tupešané za vydatné pomoci jemných bytostí Tupeských 
parádnic, dechové muziky Buchlovjané, koňáků pana Karla 
Churého a Ladislava Valenty z Tupes a Klimenta Šika z Břestku. 
Pan Oldřich Vávra si zahrál, jako ve skutečnosti, opět nevděčnou 
roli starosty.
Kočí, pan Karel Churý, je zároveň otcem celé myšlenky, když se na 
jednom ze setkání členů komisí, výborů a všech lidí, kteří neváhají 
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něco udělat pro ostatní, zasnil a pronesl onu větu 
„Já bych si tak rád znovu zavezl kluky k odvodu“.  
Tato věta okamžitě zapálila ve členech MPS 
Tupešané požár, který nešel uhasit… Plamínky 
hořely až do dnešních dní a tak si Tupešané 
připravili program, zajistili si kostýmy – některé 
ve Slováckém divadle, jiné za pomoci maměnek 
(hlavně regrúti) – ale také svépomocí: flinty s bod-
áky, kanón, čepice a vojenskou míru. 
Počasí v průběhu průvodu trochu zazlobilo, na-
konec se opět ukázalo slunce a prostory Muzea 
keramiky byly zaplněny. Děkujeme všem za to, že 
na tyto akce přicházejí a že takovýchto lidí přibývá. 
Není přece nádhernější tečky než té, že lidé po 
ukončení programu neodcházejí ihned domů, ale 
posedí v dobrém rozmaru, při sklence dobrého 
vínka a zazpívají si s muzikou. Zde patří velký dík 
dechové muzice Buchlovjané za opravdu vydařené 
pokračování odpoledne do pozdních hodin.

za Mužský pěvecký sbor Tupešané
Petr Kocourek

Připravena byla řada soutěží a aktivit, 
které vždy reprezentovali jeden kontinent, 
nebo i konkrétní zemi.

Velký zájem byl určitě o návštěvu Himalájí 
a horolezecké výkony, které zastupovalo 
lezení po bednách od piva, nebo návštěva 
indiánů v Severní Americe z které si 
každý odnesl bohaté indiánské malování 
(a mnozí jej během odpoledne ještě sami 
dotvářeli). S velkou oblibou se setkala 
návštěva Asie – kde si zájemci vyzkoušeli 
jaké to je najíst se pomocí hůlek.

Obrovský zájem byl o výrobu man-
dal z obarvené rýže a také o ukázky 
tradičního bojového umění Aikido, které 
předváděl zkušený mistr Jiří Dudešek. 
Daleká Austrálie byla symbolizována 
uměním domácích oby vate l  a pro 
mnoho malých návštěvníků oblíbeným 
„klokaním“ závodem. Při vstupu do Muzea 
Keramiky všechny uvítala krásná sfinga, 
kde si zájemci vyzkoušeli svoji dobrou 
mušku při hodu na cíl.

Cesta kolem světa balonem
za jedno odpoledne

Krásné odpoledne zakončila pohádka 
Jak čerti skočili na špek, kterou v pěkném 
prostředí Muzea keramiky pro velký počet 
spokojených diváků sehrálo Studio T.

Radost všech zúčastněných, ale hlavně 
velká účast rodičů byla obrovskou pod-

S tímto lákavým názvem uspořádal skautský oddíl Tupesy v neděli - první červnový den na 
Orlovně a v Muzeu keramiky velký dětský den pro děti i dospělé.

porou a oceněním pro všechny členy 
skautského oddílu a všechny, kteří se na 
dětském dnu podíleli. Dík patří také těm 
kteří nám pomohli zajistit ceny - cukrárna 
Chrástkovi, a Obci Tupesy za pomoc 
s úhradou divadelního představení.

O.V.
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Perličky ze školních lavic

Vzpomínky a perličky 
- to je jako bych se zeptal, kolik je hodin, a ty odpověděl 
„teploměr“

- na otázku v zeměpise: „Kde pramení Labe?“ byla odpověď – „v  
Krušovicích“

 -  „Co dělá instalatér? „  - „Něco s elektrikou.“ 

- přeřek vyučujícího -  místo svatá ty prostoto, tak svatá ty pros-
tato

- v referátu do přírodopisu o kuně lesní žák uvedl, že se s ní pla-
tilo.

- „Ty kreslíš na koleně? Kresli na lavici, na kolenách se dělají jiné 
věci.“

- v přírodovědě ve 4.třídě – „Jak se jmenuje sameček u včely?“ 
„Tatínek.“

- „Kolik má rok měsíců?“  „ 24.“

- z písemné práce: Známá opera od Bedřicha Smetany?  Mrtvá 
nevěsta.

Jednoho dne přišel žák do třídy, připravil si věci na vyučování 
a protože mu bylo teplo, sundal si mikinu. S hrůzou zjistil, že pod ní má 
na sobě pyžamo. Všichni se mu smáli a on byl celý den v pyžamu.

5  NEJ  TUPESKÝCH  
PARÁDNIC

21. 12. 07 NEJmrazivější – vánoční vystoupení v Muzeu keramiky
28. 2. 08  NEJkra tš í  – spontánní  v ys toupení  př i  zasedání

zastupitelstva obce 
16. 3. 08  NEJuplakanější – velikonoční vystoupení v Muzeu 

keramiky
30. 4. 08 NEJšílenější – vystoupení pod májkou na návsi
31. 5. 08  NEJdelší – vystoupení při příležitosti módní přehlídky 

v Muzeu keramiky

Touha člověka cestovat a poznávat zůstává, jen 

okolní svět se stále mění. 

Františka a Antonín Úředníčkovi z Tupes na staré 

brněnské silnici v 50. letech.

Příjemné léto, hezkou dovolenou a hodně kilo-

metrů bez nehod vám přeje redakce tupeského 

zpravodaje. 

CESTOVATELÉ

„Já tu židli zaplatím“
Tento malý příběh se odehrál ve školní družině ještě za 
ředitelování pana Jindřicha Ťuhýčka. Po vyučování měli žáci 
školní družiny rekreační činnost, někteří hráli stolní hry, jiní 
si malovali a skupinka chlapců si hrála na řidiče autobusu 
a na cestující. 
Rekreační činnost dětí probíhala bez problémů až do
chvíle, kdy si měl každý žák vzít svoji židličku a hrát v kruhu 
společenské hry. Všechny děti, až na jednoho – žáčka 
první třídy, který za námi nešel. Šla jsem se podívat, co se 
děje, a strnula jsem. Žáček, budu mu říkat Ferda, měl hlavu 
strčenou a zapříčenou mezi kovovými příčkami opěradla 
židle. Ani za nic nechtěla hlava ven…Nejdříve to byla pro Ferdu 
legrace, smál se, ale mně do smíchu nebylo. Musela jsem 
rychle jednat. Poslala jsem dva chlapce pro pana ředitele, aby 
řekli, co se Ferdovi přihodilo. Za nějakou minutku už vchází 
pan ředitel Ťuhýček do třídy a v ruce drží pilku na železo. 
Upiloval kovové opěradlo židle a vysvobodil uvězněného 
chudáka Ferdu. Protože Ferda mlčel, tak jsem mu řekla: „Co 
řekneš panu řediteli za to, že tě vysvobodil?“ A Ferda zvolal: 
„Pane řediteli, já tu židli zaplatím!“

Sylva Hnátíková 
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Červen měsíc myslivosti
Děkujeme místním myslivcům z Mysliveckého sdružení Tupesy 
a Břestek za zpestření jednoho z posledních školních dnů.
V úterý 24. 6. byly děti z 1. stupně ZŠ pozvány na mysliveckou 
chatu na Chabaních. Myslivci připravili dětem bohatý program 
plný soutěží, střelby, ukázky výcviku psů spojené se sladkým 
občerstvením. Nakonec děti dostaly diplomy a dárečky.
Všem se tento den velmi líbil, těšíme se na další spolupráci 
a ještě jednou díky paní Pochylé, p. Maňáskovi, p. Kňourkovi, 
p. Gejdošovi, p. Burešovi a v neposlední řadě fenkám „Korynce 
a Lerynce“.

Učitelé 1. stupně ZŠ

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA NA ZKUŠENÉ

Nejmenší fotbaloví benjamínci získávali cenné zkušenosti na turnaji v Rakousku. Z těžké skupiny se jim sice postoupit nepodařilo, 
v duelech o umístění ale zabojovali a obsadili 9. místo.
 Přípravce domluvil start na 8. ročníku turnaje „Johann Anglmayer Cup“ v rakouském lázeňském městečku Cars am Kamp trenér 
mužů SK Zlechov Jiří Kraml.
 Turnaje se zúčastnilo 12 týmů kategorie U10, naše přípravka se zde představila pod vedením trenérů Michala Urbance a Leoše 
Marka. Naši benjamínci byli nalosováni do těžké skupiny a v prvním utkání podlehli mužstvu USV Langelois 0:6. Ve druhém zápase 
nastoupili proti pozdějšímu vítězi celého turnaje týmu Sportklub Vídeň a odešli rovněž poraženi 0:4. Ve třetím zápase ve skupině sehráli 
vyrovnanou partii s mužstvem SCU Kottes, ale těsně před koncem inkasovali a duel prohráli 2:3.
 Stále se lepšící výkony dokázali prodat v utkáních o konečné umístění. Po dvou výhrách nad SV Vitis (1:0) a SC Admira Gföhl (3:1) 
obsadili celkově deváté místo. Úspěšnými střelci byli Marek, Bílka a Bánovský.
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Termální lázně
Podhájská

I v letošním roce se nabízí našim občanům návštěva termál-
ních lázní v moderním termálparku ve slovenské Podhájské. 
Léčebně rekreační komplex /nedaleko Nových Zámků/ na-
bízí termální vodu v několika bazenéch s teplotou v rozmezí 
27-42 0C, minerálním složením rovnajícím se vodám Mrtvého 
moře. Voda je vhodná pro léčení onemocnění kloubů, páteře, 
svalstva, kožních plísní. Dále se nabízí perličkové koupele, 
masáže, sauna. V letním období tobogan a bohatá možnost 
sportovního vyžití. Bohatá a pestrá nabídka jídel a občerstvení. 
Zájezdy jsou organizovány s podporou KČT Tupesy.
Přehled zájezdových termínů do Podhájské:
17.5.2008,  14.6.2008, 12.7.2008,  9.8.2008,  6.9.2008 a pos-
lední zájezd podle zájmu se uskuteční 4.10.2008. Registraci 
mohou zájemci uskutečnit u předsedy KČT /739611568/ 
nebo na telefonu 737975708.

 Mi-

Dovolte nám představit se:

jsme Slovácký krůžek Tupesy – SKRUŽ.
Naše sdružení vzniklo letos před pár měsíci, ale 
myšlenka se zrodila již při letošním pochovávání 
basy, které jsme spolu s některými členy hodové 
chasy pořádali.

 Našim cílem je sdružovat členy, kteří usilují o obno-
vu a zachování lidových a kulturních tradic Jižní Moravy 
– Slovácka, šíření vzdělanosti, kultury a sousedské 
sounáležitosti.

Letos jsme se stihli zúčastnit Koseckých slavností 
v zámeckém parku v Buchlovicích, kde jsme krásně 

SKRUŽ

FOTOSOUTĚŽ
Pohled na majestátní hrad Buchlov na titulní straně je 
současně fotosoutěží tohoto čísla. Kdo poznáte odkud je 
tento snímek vyfotografován pošlete email,nebo se přihlaste 
na obecním úřadě. Vylosovaný výherce bude odměněn.

zapadli do mumraje všech krojovaných účastníků. Naší další nejbližší akcí bude rozloučení se školním rokem na Orlovně s diskotékou bratrů 
Chabičovských, kde jsme pro děti připravili bohatou tombolu a kde se některé děti z tupeské MŠ a ZŠ samy zapojí do programu.V době, kdy 
čtete tento zpravodaj, bude už tato akce minulostí, tak doufáme,že se bude moct považovat za vydařenou.

 Rádi bychom každý eventuelně vydělaný peníz zúročili tak, aby z něj mělo užitek co nejvíce našich spoluobčanů – viz nově zakoupené 
stolové vybavení, na které snad každý z vás částečně přispěl.

A co dál? Jen se nechte překvapit! 

RABBIT
V loňském srpnovém čísle časopisu TUNING MAGAZINE, 
který často kupuji, bylo auto Adama Králíka z Tupes. Je to 
Škoda Rapid. Byla mu věnována  většina čísla, protože je to 
hodně neobvyklý styl úpravy tohoto auta. Hlavně světla mě 
fascinovala. Taky se mně líbí interiér - sedačky, dveře, palubní 
deska a DVD. Na autě je zajímavá snížená střecha, vyklepané 
blatníky a zvuk výfuků. Auto vyhrálo i několik cen na tuning  
srazech. A dokonce si ho vybrala zpěvačka Rihanna do svého 
klipu, který se jmenuje SHUT UP AND DRIVE. Já si myslím, 
že je to úspěch, mít v Tupesích takové auto. Dal bych ho do 
rubriky Borec na konec, protože takovou „káru“ jsem dlouho 
neviděl.

 Leoš Marek, 11 let

Bohatá tombola na velmi vydařené akci Hurá na prázdniny. Odpoledne a večer plný 
dobré hudby, tance a dobré nálady byl zaměřen na podporu rozvoje neformálních 
vztahů mezi rodiči, kterých přišlo opravdu hodně  a školou. Snad příště přijde i více 
vyučujících....
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Základní surovinou je alespoň 10 -15 párů, k tomu je nutné vybrat 
2 páry správně uzrálé jako stárky. Ve správném poměru se přidá 
několik tajných ingrediencí. Za stálého protřepávání se hodová 
směs míchá od konce srpna.
Dále je třeba nachystat špek – namastit s ním dvě  šavle a nasekat 
rozmarýnu, růží a jiných ozdob. Nakonec se vše po cestě dědinů 
dobře zamísí až vznikne speciální flamendrové těsto. Nesmí ze 
zapomenout na dobrou zálivku vínem .
Zvláště doporučujeme jako přílohu ke koláčkům a cimbálové mu-
zice.
Protože se zdá, že letos jsou základní ingredience k dispozici a našli 
se i ochotní kuchaři zveme všechny na první zkoušku, kterou na 
konci prázdnin upřesníme veřejným rozhlasem. 

MK,OV,GM

Pozvánka na nejbližší
kulturní a společenské akce
13.9.- 14.9.2008 – Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek 
- obec Tupesy se bude prezentovat v atriu františkánského kláštera. 
Mužský pěvecký sbor Tupešané  a Tupeské parádnice vystoupí v 
atriu kláštera a na nádvoří Staré radnice

27.9. 2008 – slavnostní otevření nové hrací plochy pro děti u Smaltovny.

28.9.2008 – Svatováclavský jarmark 
 7:30 – bohoslužba v kapli
 14:00 - odhalení nově restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého

18.10. 2008 – 19.10.2008 - Slovácké hody s právem

26.10.2008 – slavnostní otevření minihřiště s umělým povrchem

28.10.2008 – výročí vzniku Československé republiky
– tradiční sraz skautů a všech příznivců ve 12:00 na Brdu. 
– Lampionový průvod

22. 11. 2008 Soutěž ve vyřezávaní a zdobení dýní
„O tupeského bubáka“ 

Prosinec
– Tradiční předvánoční odpoledne her pro děti i rodiče – Vánoláš
– Vánoční dílny
– Výstava vánočního cukroví s ochutnávkou
– Vánoční zpívání
– Roznášení betlémského světla

Recept na pravé
Tupeské hody

ŠOULET
Potřebujeme: kroupy, fazole, sůl, cibuli, sádlo
Jak na to: V osolené vodě uvaříme zvlášť kroupy a zvlášť fazole. Na 
sádle osmahneme na jemno nakrájenou cibuli. Luštěniny slejeme 
a smícháme v poměru asi 1:1. Na talíři ozdobíme osmahnutou ci-
bulkou a můžeme podávat. Možno přidat nakládané okurky.
Doporučení: Chutná výborně, ale po takové dobrotě raději 
zůstaňte doma a nevycházejte do společnosti.

Dobrou chuť !

PERNÍK
Vánoční dobroty vystavené v Muzeu keramiky byly všechny výborné 
a mnohokrát děkujeme všem, kteří přinesli ochutnat tajemství ze své 
kuchyně. Namátkou vybíráme jeden recept, který můžete vyzkoušet. 
Perník vydrží velmi dlouho měkký, pokud vám jej ovšem někdo do 
druhého dne nesní…

Plněný perník
Potřebujete:
300g hladké mouky
250g cukru
2 lžíce medu
1 vejce
2 lžíce mléka
1 lžíce rumu
½ prášku do pečiva
perníkové koření
citronovou kůru

Nádivka: povidla, citronová kůra, sekané ořechy, nakrájené 
sušené ovoce

Postup:
Med nahřejeme, přidáme tekutiny, rozšlehané vejce a tím zaděláme 
suché přísady. Vypracujeme dosti tuhé těsto ( je-li řídké, přidáme 
mouku ). Rozvalujeme pruhy o šířce asi 5cm a doprostřed dáváme 
nádivku. Delší strany pruhů k sobě spojíme, dobře přitiskneme 
a obrátíme přitisknutou stranou na plech. Povrch potřeme vejcem  
a upečeme. Krájíme příčně na řezy. Z tohoto množství uděláme 
asi 4 pruhy. Pečeme dva a dva na plechu.

Dobrou chuť !
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Ročník 1927, pan řídící F. Sobek, paní učitelka M. Žáková  Ročník 1944, paní učitelka M. Jelínková

Ročník 1946, paní učitelka Čáslavská Ročník 1957 – 1958, paní učitelka Ivana Hlívová

Ročníky 1973 – 1976, paní uč. A. Hejdová, paní učitelka I. Burešová

Ročník 1953, paní učitelka E. Halmová, školnice paní J. Marťánová

Naše dětská léta...

Ročník 1961, paní učitelka A. Bilíková

Ročník 1956, učitelé F. Mikula, M. Čechová, J. Rychmachová,

J. Říha, J. Ťuhýček , O. Úředníčková


