
    

Písně, ty nejsou do války,  

do dětských snů potichoučku znějí,  

po cestách necestách do dálky  

radost všem lidem roznášejí.  

 

Člověk, ten není do války,  

má srdce, které jedna touha svírá –  

na křídlech lásky se rozletět  

tak jako holubička bílá…  

Jiří Jilík 

r. 1985 
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Zpravodaj obce TUPESY 

Cimbál, ten není do války,  

ten do usínání zpívat chodí,  

když pod okny rozkvetou fialky  

a jaro nasněží květy do jabloní.  

 

Husle, ty nejsou do války,  

ty milencům do šepotu znějí,  

a tóny jak třpytivé korálky  

se po mladých srdcích kutálejí. 

Obecní úřad Tupesy 

Hody 2022 

Kontaktní údaje: 

 
Adresa: 
Obec Tupesy 

Tupesy 135 

687 07 Tupesy  

IČ: 00542393 

 

Úřední hodiny: 
Pondělí: 7:30 – 16:00 

Středa:  7:30 – 16:00 

 

Telefony: 
Úřad:         572 597 115 

Starosta:   572 597 226 

                  771 123 063 

 

E-maily: 
Podatelna: 

podatelna@tupesy.cz 

Účetní:             

info@tupesy.cz 

Starosta:  

starosta@tupesy.cz 

 

Stránky obce: 
www.tupesy.cz 

www.facebook.com/Obec

Tupesy 
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Vážení spoluobčané, 

po delší době se vám opět dostává do rukou obecní zpravodaj, aby vás 

informoval, co se v naší obci podařilo, co je zde nového. Je to 

poděkování všem občanům, spolkům, základní škole i zastupitelům, 

prostě všem, kteří se podílí na chodu obce, organizování akcí 

a samozřejmě také účastníkům a návštěvníkům, bez kterých by to 

zkrátka nešlo. Velký dík patří těm, kteří příspěvky pro vás připravili  

a zasloužili se o vydání zpravodaje. 
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Slovo úvodem 

 Blíží se konec roku a s ním 

nejkrásnější svátky. Náš vánoční 

strom jsme rozsvítili a společně  

si zazpívali koledy. Uvědomuji  

si, že přestože bývají Vánoce 

označovány časem klidu  

a pohody, pro mnohé z nás 

představuje čas těchto svátků 

shon, napětí a vyčerpání. 

Vánoce však nejsou pouze  

o hodnotných dárcích, které 

nakoupíme, ale existují také 

dárky, kvůli kterým nemusíme 

sahat do peněženky. Zastavme 

se na chvíli a darujme vzájemné 

pochopení a úctu. Právě tohle 

nám může přinést opravdové 

uspokojení a radost.  

Přeji Vám všem krásné  

a pohodové Vánoce. V novém 

roce hodně zdraví, štěstí  

a spokojenosti.     

                           Bc. Jiří Kula 
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Co se vám v Tupesích 
nejvíce líbí? 
Když bych měl uvést 
konkrétní místo, tak je to 
určitě základní škola, protože 
je   to velmi pěkně 
zrekonstruovaná historická 
budova.  
 
Dokážete omezit své pohodlí 
v rámci zlepšení ekologické 
situace? 
Krátkodobě ano, ale spíše se 
přikláním k investování do 
nových technologií, které 
nám přinesou úspory ve 
spotřebě energie  
a následnému zlepšení 
ekologické situace. 
Optimisticky věřím, že tato 
cesta vede ke zvýšení 
pohodlí. 
 
Jaký je váš oblíbený film  
a proč?  
Vždy se rád pobavím  
u tradičních českých 
komedií. Mám rád filmy 
Dobrý voják Švejk a Poslušně 
hlásím s Rudolfem Hrušínským 
v hlavní roli.   
 
Hudba, kterou máte rád?  
Nejsem příznivcem pouze 
jednoho hudebního stylu, 
poslouchám více žánrů. 
Skladba musí mít melodii, 
jinak mě nezaujme. Je to 
možná i proto, že si rád 
zatancuji jak folklorní, tak 
klasické tance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prosinec 2022 ● Tupesy ● 

Rozhovor – Bc. Jiří Kula 

Bc. Jiří Kula – Hody  

Otázky byly položeny „deváťáky“ z naší školy: 
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Můžete se nám představit? 
Dobrý den, jmenuji se Jiří Kula, je 
mi 48 let a narodil jsem se 
v Karviné. Do Tupes jsem se 
přistěhoval před 24 lety, protože 
jsem si našel manželku z tohoto 
kraje, se kterou mám 2 syny. 
V Karviné jsem studoval Střední 
průmyslovou školu a poté 
Vysokou školu báňskou v Ostravě. 
Dohromady jsem pracoval 23 let 
ve firmách na výrobu forem pro 
vstřikování plastů.  
 
Na co ze školy nejraději 
vzpomínáte? 
Na základní i střední škole nás 
bylo ve třídě 39 žáků, ale vždy 
jsme byli dobrá parta, a možná 
proto se stále se scházíme. Musím 
se přiznat, že lumpárny jsme 
vymýšleli už před 40 lety. 

Vaše oblíbené místo? 
Mé oblíbené místo je to, které 
jsem si vybral k životu. Rád  
se také zajedu podívat  
do Prahy - na památky nebo  
za kulturou. 
 
Jste aktivní sportovec? 
Jsem rekreační sportovec, 
rád si zajedu na lyže, kolo, 
zahraji si tenis, badminton. 
Když si vzpomenu na školní 
léta, tak jako většina kluků 
jsem měl nejraději tělocvik. 
 
Slovo závěrem… 
Přeji všem žákům základní 
školy hodně úspěchů  
ve studiu a konkrétně 
deváťákům, kteří připravili 
tyto zvídavé otázky, šťastnou 
ruku při výběru střední školy.  
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Jak dlouho jste chodil do 
Skautu a na co nejraději 
vzpomínáte ze skautských 
táborů? 
Skautovat jsem začal až 
v dospělosti po obnově 
Junáka v roce 1991. Od té 
doby jsem činný jako 
vedoucí oddílu či dnes jako 
organizátor a vzdělavatel 
na skautských akcích. 
Dodnes si pamatuji jasnou 
noc plnou hvězd v jednom 
z údolí u Valašské Polanky, 
kde jsem skládal skautský 
slib. Každý tábor, na kterém 
jsem byl, měl mimořádnou 
atmosféru a každého z nás 
posunul – určitě si mnozí 
čtenáři vzpomenou  
na tábor U Studeného 
potoka, na tábor Narnie, na 
tábor Starého Řecka. Rád 
vzpomínám na tábor  
u Nedašovy Lhoty,  
v Hoštejnu, nebo na tábor, 
kde jsme si připomněli výročí 
100 let od založení Skautu 
v České republice. Každý 
z táborů je jiný. Dnes je pro 
mě obrovskou radostí 
pokračování stejně dobrých 
táborů i dnes pod vedením 
dalších skautských vůdců. 
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spolupráce, vzájemné úcty, 
respektu k druhému názoru 
a dobré vůle by dobrá 
budoucnost obce nebyla 
možná.  Za vším, co se 
podařilo, stojí dobrá vůle ke 
spolupráci a shoda nad 
dlouhodobou vizí rozvoje 
obce celého zastupitelstva 
i z velké části občanů obce.  
 
Jaký je váš nejzajímavější 
zážitek z doby, kdy jste byl 
starosta? 
Zážitků je celá řada. Mnohé 
jsou spojeny s hledáním 
majitelů zaběhnutých 
domácích miláčků – hledali 
jsme majitele koně, nespočtu 
psů a také ovce. Zajímavý 
zážitek byl jeden z posledních, 
kdy poměrně velký pes našel 
náš dům a došel si sám říci, 
že potřebuje pomoc. 
Nejsilnější zážitky jsou ale 
spojeny s okamžiky, kdy 
dlouho připravované a 
ne-snadno realizované stavby 
došly svého dokončení 
a slouží ke spokojenosti nás 
všech. Nezapomenutelné jsou 
chvíle, kdy jsme mohli 
viditelně pomoci lidem 
v nouzi. 

Rozhovor – Mgr. Oldřich Vávra 

Mgr. Oldřich Vávra – Hody 

Jak byste zhodnotil své působení 
v čele naší obce? 
Doba čtyř volebních období byla 
naplněná velkou aktivitou. Spolu 
s širokým okruhem 
spolupracovníků jsme realizovali 
řadu významných staveb jak 
veřejné infrastruktury, tak velká 
díla v krajině. Podařilo se vytvořit 
zásadně lepší podmínky pro 
fungování školy, spolků, kulturních 
aktivit a života nás všech v naší 
obci. Některé části obce se 
proměnily k nepoznání. Pevně 
věřím, že Komplexní pozemkové 
úpravy a projekty zeleně, ať už ty, 
které se podařilo zrealizovat, 
nebo ty, které jsou k realizaci 
připraveny, přinesou v horizontu 
krátkého času velké benefity pro 
nás všechny. Za největší hodnotu 
považuji podporu spolkového 
života, schopnost spolupráce jak 
členů zastupitelstva, tak spolků 
a organizací v naší obci. Bez této 
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Otázky byly položeny „deváťáky“ z naší školy: 
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Máte oblíbené filmy? A proč 
takové? 
Nemám jeden oblíbený film. 
Rád se podívám na filmy, které 
zajímavě přibližují historii či 
vypovídají o nás a době 
relativně nedávné. K takovým 
patří např. Hlas pro českého 
krále, Tmavomodrý svět nebo 
Pelíšky. Souvisí  
to s přesvědčením, že historii 
tvoří skutky každého z nás  
a chování lidí se často 
opakuje. Mnohé můžeme 
změnit a neznalost historie nás 
odsuzuje ji znovu prožívat.  
 
Jakou hudbu máte rád? 
Mám rád folklor, folk, české 
šansony nebo v poslední době 
hudbu skupiny Rózinky – 
obecně hudbu, která, ať je 
radostná či vážná, je  
„o něčem“.  
 
Jakým koníčkům se rád 
věnujete?  
Se skautem se pojí turistika  
a poznávání krás přírody  v létě 
či v zimě na běžkách. Dříve 
jsem hodně a rád fotografoval. 
Od dětství jsem letecký 
modelář a podle časových 
možností se tomuto koníčku 
věnuji stále. 
Jaké je vaše oblíbené místo? 
Každé, kde je vidět na Buchlov 
a je odtud kousek na Velehrad 
– ideálně Tupesy.  

Sportujete? 
Ano – rekreačně  
– cyklistika, v zimě běžky, 
v létě turistika.  
 
Slovo závěrem… 
Rád potkávám lidi a jsem 
vděčný za každý den, kdy 
můžeme hledat své místo 
ve světě a konat skutky  
ve prospěch svých 
bližních. 
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HODY BUDÚ !!! …rozhodlo se 
začátkem roku 2022, a tím 
vše začalo... 
Stárkování se pro tento rok 
ujali Eliška Šimonová + Josef 
Macek (starší stárci) a Aneta 
Šimonová + Vojtěch 
Grebeníček (mladší stárci). 
No ale samozřejmě bez 
skvělé chasy by to nešlo... Již 
před prázdninami se začali 
domlouvat zkušení členové 
chasy z předchozích let  
a zároveň i oslovovat mladí, 
potenciální členové tvořící  
se chasy letošní. Ta se začala 
scházet začátkem září, 
aby mj. pod vedením 
Václava Dvořáka nacvičila 
hodovou besedu. Ta jim dala 
opravdu zabrat. Pilně chodili 
nacvičovat do tělocvičny ZŠ 
každý pátek a neděli, kde 
nejedna sklenka vína za 
zkoušku padla, prý aby se 
lépe zpívalo a doplnila se 
tancem vypocená ztráta 
tekutin.  Rychle čas ubíhal  
a hody se blížily... Tři týdny 
před hodami se celá chasa 
sešla ve sklepě, kde si všichni 
společně zazpívali  
a zatancovali při cimbálové 
muzice Rozsocháč a naladili 
se tak na hodovou náladu. 
Tohle všechno proběhlo  
v rámci předpříprav, ale teď 
už pojďme k hodům 
samotným... 
 Ve čtvrtek 13.10. se chasa 
sešla na zapalování hodů. 
Zpívalo se až do rána a kluci 
z chasy přes noc postavili 
stárkám před domem májku, 
což bylo nejen pro ně velké 
překvapení. V pátek už 
vrcholily hodové přípravy  

a večer se šlo pro krásně 
nazdobená práva k Mackům, 
která se, jak se sluší, donesla 
domů ke stárkám. Chasa po 
cestě zpívala a do kroku jim 
hrála cimbálová muzika 
Džbánek. Do půlnoci se při 
muzice zpívalo a hodovalo  
a šlo se spát. 
 V sobotu po poledni se 
šohajové sešli u tělocvičny  
a pak se vydali nejprve pro 
mladšího stárka do skanzenu. 
Poté mládenci vyrazili pro 
svoje děvčice a mladší stárku, 
dále dle tradice pro staršího 
stárka a nakonec vyzvedli 
doma starší stárku... A mohlo 
se jít pro povolení hodů za 
starostou Oldřichem Vávrou 
na obecní úřad. Všechno 
proběhlo hladce, hody byly 
povoleny... Zpívalo se, 
tancovalo, popíjelo vínečko  
a do toho všechno veselí za 
celkem příznivého počasí 
hrála dechová hudba 
Hanačka z Břestu. Poslední 
zastávka průvodu byla na 
Orlovně, kde své vystoupení 
předvedl dětský školní kroužek 
Čutora, Tupeské parádnice  
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 Hody budú 

a nakonec se uvedla i chasa  
a zatancovala část své hodové 
besedy, to vše za doprovodu 
tupeské cimbálové muziky 
Džbánek. Následovala hodová 
mše svatá, kterou odsloužil kněz 
Jiří Hebron. Poté šli šohajové ke 
svým děvčicám na dobrou 
večeři a honem zpět na 
dědinu, přesněji do tělocvičny, 
kde už bylo vše nachystáno 
chasou na hodovou zábavu. 
 Přišla spousta lidí, chasa krásně 
odtancovala besedu a po 
dlouhém aplausu diváků je 
chasa ještě odměnila 
přídavkem. Hodovalo se až do 
rána za doprovodu skvělých 
muzik – dechové hudby 
Hanačky z Břestu a cimbálové 
muziky Hlaholica. Těžké bylo 
nedělní ranní vstávání, ale 
šohajové se svého úkolu chopili 
zodpovědně. Už v 9 hodin ráno 
stáli ve svých krojích před 
tělocvičnou a vycházeli na 
obchůzku celé dědiny, aby 
každého pozvali na nedělní 
zábavu a ukázali práva. 
Všechno se zvládlo. Jakmile se 
setmělo, krojovaná chasa, 
místní i přespolní se začali 
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scházet opět v tělocvičně, aby si užili 
poslední chvíle hodů, zatancovali si  
a zazpívali při cimbálové muzice 
Džbánek. Takhle tedy proběhly hody, 
ze kterých se prý někteří vraceli domů  
i v pondělí nad ránem. Hodování však 
ještě nebyl tak úplný konec. Aby 
všechno veselí tak rychle neskončilo, už 
za dva týdny po hodech se konaly 
hodové dozvuky na téma Stárci na 
chmelu, na které chasa připravila pro 
všechny tematické prostředí 
a secvičila i rytmické vystoupení. Pro 
zúčastněné zahrála kapela Rumbase, 
která roztancovala všechny v sále. 
Touhle, již méně formální akcí, byly 
letošní hody ukončeny a všichni se už 
moc těší na ty další!!! 
Kdo na naše místa??? 
 

Za stárky Eliška Šimonová 
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Děkujeme všem sponzorům, kteří 
přispěli na hody: 
 
STAVSPEKTRUM, s.r.o. 
Palma transport s.r.o. 
GTK, spol. s.r.o. 
Kamenosochařství Novák s.r.o. 
Compolux, spol. s.r.o. 
Jiří Křemeček 
Zdeněk Otruba 
Pavel Bureš 
Mudr. Hana Poljaková 
Zuzana Rosůlková 
STAVBY Slováček s.r.o. 
Alucast, s.r.o. 
HELIO, spol. s.r.o. 
Václav Čevela 
 

Výzva všem bývalým stárkům a stárkám! 
Pan Marek Březina zpracovává archiv fotografií a videí za celou historii tupeských hodů pro potřeby výstav, besed  
a jiných tupeských společenských akcí. Prosí všechny bývalé stárky o zapůjčení fotografií a videí z hodů. Fotografie 
naskenuje, videa zdigitalizuje a vše obratem spolehlivě vrátí zpět. Týká se to zejména materiálů z roku 1993 a starších. 
Ty novější už má většinou zpracované. Pokud se rozhodnete přispět do tohoto úžasného archivu, ozvěte se mu prosím 
na telefon 776597449, domluví se s vámi, materiály si vyzvedne a zase vám je přiveze zpět. Za vaši spolupráci  
a zapůjčené "hodové poklady" předem děkuje! 

 
 
 
 
 
 
 

Tupesy 466 
tel: 572 597 154 

e-mail: info@tupesy-kamen.cz 
Zákazníkům děkujeme ze srdce za dosavadní důvěru a přízeň. 

S celým kolektivem naší firmy přejeme všem spoluobčanům 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE. 

Ať všechny starosti se zruší, ať zavládne klid a pokoj v duši. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. 



Zpravodaj Obce Tupesy 
 

 
 
Stránka 8  

 

Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych Vás 
seznámil s činností Sboru 
dobrovolných hasičů 
v Tupesích za rok 2022. 
Jako každým rokem jsme 
zahájili naši činnost výroční 
valnou hromadou, která se 
konala 15. ledna. 
Na této schůzi si někteří 
členové převzali ocenění a 
stužky za roky působící ve 
sboru: 
Otakar Brázdil ml. za 10 let 
členství a medaili za 
věrnost, Tomáš Bártek, 
Pavel Churý a Josef Uhlíř za 
20 let členství, Břetislav 
Brázdil, Jaroslav Červenka, 
Josef Králík a Josef Salinger 
za 50 let členství a čestné 
uznání Krajského sdružení 
hasičů Zlínského kraje, 
Stanislav Pleva čestné 
uznání republikového 
sdružení hasičů, Vojtěch 
Lesa, který od roku 1967 
vykonává funkci 
pokladníka SDH, za 60 let 
členství a medaili za 
mimořádné zásluhy. 
Nutno podotknout, že velmi 
vysoké ocenění si převzal 
Cyril Martykán v květnu 
2021 při příležitosti svého 
životního jubilea, a to 
medaili svatého Floriána. 
Na konci ledna měl náš 
sbor 41 řádně 
registrovaných členů  
a členek. 
Jednou z prvních akcí 
v každém kalendářním 
roce bývá „Pochod za 
Pavlem“. Tímto pochodem 
si připomínáme tragické 

úmrtí našeho velitele Pavla 
Vávry. Pro každého ze  
105 účastníků pochodu 
připravil pan Jiří Procházka 
pamětní kartičku 
s podobiznou Pavla a kaplí 
sv. Barbory. 28. ročník byl 
spíše jarním než zimním 
putováním, první zastávkou 
byl velehradský hřbitov, pak 
následovala zastávka 
v otevřeném kempu 
Velehrad s občerstvením, 
opékáním na Komínku  
a výstup na Břesteckou skálu.  
29. ročník se uskuteční 
v sobotu 25. února 2023 
s odchodem v 8:50 hodin od 
hasičské zbrojnice s trasou 
tradičně do 20 km. Tímto Vás 
co nejsrdečněji zveme. 
20. března zemřel náš 
dlouholetý člen Jaroslav 
Červenka.                         
30. dubna jsme opět ručně 
postavili máj pro naše 
spoluobčany. Již tradičně 
nechybělo opékání 
špekáčků a svezení 
v hasičském vozidle pro děti. 
Taktéž jako každý rok 
vystoupily Tupeské 
parádnice se svým speciálně 
nacvičeným programem pro 
tuto akci. 
 O dobrou náladu se vždy 
postará místní country 
skupina NAFURT. 
Závěrem akce zástupci 
našeho sboru a zastupitelé 
obce položili věnce 
k pomníkům padlých za 
doprovodu české státní 
hymny. 
7. května se mužské družstvo 
zúčastnilo soutěže  
v požárním útoku 

v Bojkovicích s časem  
20,14 sekund a s umístěním na  
6. místě z 13 družstev. 
Ve dnech 14. a 15. května se 
konal Motocyklový závod ve 
Starém Městě, kde jsme opět 
vykonávali požární dozor  
v počtu 10 členů a jedné 
členky. 
22. května se mužské družstvo 
zúčastnilo soutěže v Jarošově 
s časem 19,70 sekund  
a s umístěním na 9. místě  
z 16 družstev.  
28. května se náš sbor 
zúčastnil oslav 100. výročí 
založení SDH Modrá. V rámci 
oslav se odpoledne konala 
okrsková soutěž. 
Do velehradského okrsku patří 
SDH obcí Modrá, Salaš, Tupesy 
a Velehrad. 
Výsledky soutěže: 1. Tupesy,  
2. Modrá, 3. Salaš, 4. Velehrad. 
29. května se konala Tupeská 
pouť v rámci mše svaté, které 
se zúčastnili tři členky a čtyři 
členové v uniformách. Poté 
následovalo posezení před 
hasičskou zbrojnicí.  
5. června postoupilo mužské 
družstvo jako vítěz okrskové 
soutěže do okresního kola 
v Uherském Hradišti, kde se 
s časem 24,11 sekund umístilo 
na 5. místě z 8 družstev.  
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Sbor dobrovolných hasičů Tupesy 
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9. června v 6:40 hodin byl 
operačním střediskem ve 
Zlíně vyhlášen výjezd 
jednotce do Boršic jako 
technická pomoc při pátrání 
po pohřešované osobě. Po 
poledni se chlapec našel 
v pořádku. Této akce se 
zúčastnilo 7 členů zásahové 
jednotky. 
26. června se mužské družstvo 
zúčastnilo soutěže 
v Tučapech s časem 22,14 
sekund a s umístěním na  
7. místě z 10 družstev. Zde 
soutěžilo i mužské družstvo 
nad 35 let, které ze tří 
družstev zvítězilo s časem 
17,85 sekund. 
V měsíci červenci se mužské 
družstvo zúčastnilo soutěží na 
Salaši, v Častkově, 
v Mistřicích, ve Véskách  
a v Kněžpoli. 
Konec července byl pro náš 
sbor velmi smutný. 
Navždy nás opustila naše 
dlouholetá členka a také 
manželka našeho 
místostarosty SDH Kája 
Plevová. Naposledy jsme se 
s ní rozloučili 2. srpna za účasti 
90 hasiček a hasičů 
v uniformách s devíti 
hasičskými automobily. ČEST 
JEJÍ PAMÁTCE! 
V měsíci srpnu se mužské 
družstvo zúčastnilo soutěže ve 
Starém Městě  
a Hradčovicích. 
2. září se náš sbor zúčastnil 
v počtu šesti členů 
slavnostního otevření hasičské 
zbrojnice na Velehradě. 
4. září se obě mužská družstva 
zúčastnila soutěže ve Velké 
nad Veličkou. Družstvo nad 
35 let vybojovalo v neúplném 
složení krásné 3. místo. 
Ve dnech 10. a 11. září 

v rámci Slavností vína 
v Uherském Hradišti nás 
navštívil starosta Sboru 
dobrovolných hasičů 
v Tupesích u Přelouče. 
Pozvání na přehlídku 
krojovaných nejen našeho 
regionu neodmítla také 
jednatelka tamního sboru 
s manželem. Družba mezi 
našimi sbory SDH trvá již od 
roku 2010, kdy vznikla 
myšlenka kontaktovat 
hasiče ze stejnojmenné 
obce. K prvnímu setkání 
došlo téhož roku v červnu, 
kdy náš sbor slavil  
120. výročí založení. Od té 
doby proběhlo mnoho 
setkání nejen při výročích 
našich sborů. 
17. září pět členů 
prezentovalo náš sbor na 
dnu otevřených dveří firmy 
Alucast. Byla zde prohlídka 
naší techniky a možnost 
svezení se v hasičském 
vozidle. 
24. září mělo naše mužské 
družstvo příležitost 
reprezentovat náš okres na 
hasičské soutěži  
„O slovácký džbánek“ 
v Pasohlávkách, kde se 
umístilo na 9. místě s časem 
23,37 sekund.  
8. října si řekli své „ ANO“ 
velitel naší jednotky Tomáš 
Bártek a Adéla Pochylá. Na 
společné cestě životem jim 
přejeme vše nejlepší. 
O víkendu 15. a 16. října nás 
na tupeské hody navštívil 
předseda komise místní 
samosprávy Tupes  
u Přelouče pan Petr Šurkala 
st. s manželkou. 
22. října se obě mužská 
družstva zúčastnila noční 
soutěže ve Véskách, kde se 

Stavění máje 2022 

Pochod za Pavlem 
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muži umístili na 12. místě  
z 18 družstev s časem 19,50 
sekund a muži nad 35 let na  
1. místě ze 4 družstev s časem 
18,53 sekund.  
Soutěžní družstvo mužů v roce 
2022 tvořili: Bártek Tomáš, Brázdil 
Otakar, Elísek Lukáš, Janováč Petr, 
Kachtík Martin, Kachtík Ondřej  
a Pleva Čestmír. 
 
Cílem příspěvku je alespoň trošku 
přiblížit Vám naši práci, které je za 
celý rok vždy hodně. Je proto 
potřeba poděkovat všem 
členkám a členům za jejich 
celoroční práci a obětavost ve 
Sboru dobrovolných hasičů. 
Naše webové stránky: 
www.sdhtupesy.cz 
 

Za výbor SDH Pavel Churý, 
starosta SDH   
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 TJ Tupesy - rozšiřuje a zkvalitňuje svou mládežnickou základnu  
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Fotbal v Tupesích již několik let prochází určitou renesancí ve všech oblastech své činnosti. 
Vzhledem k ukončení působení mužů v okresní soutěži v roce 2017 v důsledku nedostatku hráčů  
i chybějící mládeže si nově zvolené vedení za účelem obnovy fotbalu v Tupesích určilo 
jednoznačný cíl a vizi vybudování fotbalového zázemí a mládežnického fotbalu. Do vedení byli 
zvoleni Stanislav Travenec jako předseda oddílu, Petr Bánovský, zodpovědný za technické zázemí, 
Tomáš Kubíček a Michal Kostílek, oba se věnují rozvoji mládeže. 

Výchova fotbalových talentů 

Výchovu mladých fotbalových nadějí 
v roce 2017 převzali trenéři Michal Kostílek 
a Tomáš Kubíček a díky podpoře 
aktivních rodičů se vrhli do práce s dětmi. 
Našim základním principem práce 
s dětmi se stal rozvoj aktivního pohybu 
dětí pomocí zábavných her a soutěží 
s míčem i bez míče. Naším motorem pro 
práci se stala radost z dětského pohybu  
a fotbalu bez ohledu na výsledky. Díky 
podpoře a připojení dalších rodičů se 
nám podařilo rozšířit mládežnickou 
základnu až na 60 aktivních hráčů, což 
nám závidí řada klubů i z daleko větších 
měst a obcí. O kvalitě a smyslu naší 
práce svědčí i zájem o naše talenty ze 
strany velkých fotbalových klubů, jako je 
FC Slovácko či FC Zlín. 
V současné době máme aktivní tyto 
mládežnické oddíly:  

 Školičku (5-7 let) pod asistencí 

Jarka Vávry 
 Mladší a starší přípravku (7-10 let) 

pod vedením Michala Kostílka  
a Petra Vávry 

 Mladší a starší žáky (10-14 let) pod 
vedením Tomáše Kubíčka a Petra 
Kedroně.  

Školička, mladší a starší přípravka  

V kategorii přípravky a školičky pracujeme s dětmi 
ve věku od 5 do 10 let. Soutěž hrajeme pouze jako 
starší přípravka. Hrají kluci a holky dohromady. 
Ačkoliv děti počítají každý gól, oficiálně se hraje bez 
ohledu na výsledek a cílem je především osvojení 
základních sportovních a fotbalových dovedností  
a správné koordinace pohybu pomocí zábavných 
her a soutěží. Kdo má rád utkání se skvělou 
atmosférou, plné nadšení, zápalu i emocí jako na 
mistrovství světa, určitě doporučuji nenechat si ujít 
nejbližší zápasy. 
Trénujeme na hřišti, umělé trávě či v tělocvičně ZŠ 
Tupesy. Vedle tréninků organizujeme pro děti 
zábavné akce, výlety na zápasy Slovácka či 
reprezentace ČR a účastníme se různých turnajů 
pro děti v okolních obcích. 
 

Mladší a starší žáci  

V kategorii mladších a starších žáků pracujeme 
s dětmi ve věku od 11 do 14 let. Naše základna 
v tuto chvíli čítá až 20 dětí v této kategorii. Jelikož 
každý rok je velmi znát na fyzické i technické 
výkonnosti, naším cílem bylo hrát soutěž odděleně 
pro starší i mladší žáky, která se hraje až od krajských 
soutěží. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli najít 
partnerský klub, který bude s námi v této oblasti 
spolupracovat a pomůže nám rovněž zajistit 
podporu při přechodu žáků do vyšších 
dorosteneckých kategorií. Tento faktor vidíme jako 
kritický pro udržení týmu pohromadě i do budoucna 
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správným směrem. Velmi nás těší, že každý 
týden do fotbalových zápasů může 
naskakovat až 20 našich hráčů. Pokud vydrží 
v tréninkové píli i nasazení, věříme, že 
výsledky se určitě dostaví. 
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Fotbalové a technické zázemí 

Jako klíčový pro rozvoj našeho klubu vidíme rovněž revitalizaci zázemí, kabin, hřiště i umělé trávy  
a zázemí pro trénování a trenéry. Ukazuje se, že s rozšiřujícím množstvím týmů je nezbytné 
rovnoměrně rozložit i zátěž na tyto plochy a připravit důstojné zázemí pro malé i velké sportovce  
i pro případné zapojení TJ do organizace fotbalových zápasů, akcí a turnajů na hřišti. Bohužel 
určitě nám nepomáhá velké množství krtků, ani velmi suché počasí, nedostatek vody v oblasti, kde 
kdysi bývaly mokřady, a současně ani vandalové či návštěvníci, kteří zanechávají velkou spoustu 
odpadků v okolí kabin.  

Velmi si vážíme podpory obce, která nám v minulosti vždy vycházela vstříc a pomohla nám  
v rámci možností řešit jak údržbu a sečení kolem hřiště, tak i údržbu kabin a umělého povrchu 
pomocí nejrůznějších projektů. Mezi projekty poslední doby se řadí např. projekt vybudování 
nových závlah, projekt terénních úprav pro zadržení vody, čištění umělé trávy či výměna desek na 
oplocení umělky. V současné době se plánuje realizace výměny sítí na umělce a nezbytný zásah 
do revitalizace hřiště a hrací plochy. Rovněž potřeba vody pro správnou závlahu hřiště se ukazuje 
jako nedostatečná a bude třeba ji v blízké době aktivně řešit. 

V tomto roce jsme se s výborem TJ rovněž zaměřili na výhled řešení kabin TJ Tupesy. Jejich 
neuspokojivý stav nás trápí již delší dobu a každý kdo se v nich třeba jen na krátkou chvíli ocitnul, 
nám jistě dá za pravdu. Jelikož tato budova zatím nebyla zkolaudována a náklady na jejich 
revitalizaci by již odpovídaly nákladům na novou stavbu, ve spolupráci s obcí jsme se rozhodli 
situaci řešit pomocí lehké kontejnerové buňkové stavby. Tato myšlenka je nyní ve fázi projektové 
studie a přestože situaci komplikuje neexistence inženýrských sítí, věříme, že se jedná o relativně 
dostatečné a finančně nejdostupnější řešení. 

Jako zásadní a nezbytnou vidíme pomoc a účast rodičů i mimo utkání při vytváření zázemí pro 
děti. Ve spolupráci s aktivními tatínky i bývalými hráči se nám podařilo dát kabinám TJ TUPESY 
novou veselejší tvář a fasádu. Poděkování patří všem, kteří se do této akce pod vedením Mariána 
Špičáka zapojili. Poděkování patří i firmě PALMA TRANSPORT a společnosti DEICHMANN za 
zakoupení nových dresů pro přípravku a žáky. V neposlední řadě velký dík patří i Pavu Hyrákovi, 
který se nám stará o klubový bufet a zásobování.  
Upřímně nás velmi těší obrovský zájem dětí i rodičů o fotbal a fotbalové akce v Tupesích  
a mockrát děkujeme za jejich jakoukoliv podporu. Jsme rádi, že naše práce a úsilí dává smysl, 
přináší zdravý pohyb a radost všem a v této nelehké době spojuje rodiče, babičky a dědečky  
a děti v Tupesích. Přesto i nadále vítáme pomoc rodičů, maminek, tatínků, bývalých fotbalových 
hráčů a fotbalových nadšenců za účelem dalšího rozvoje a budování kvalitního zázemí pro hráče, 
rodiče, diváky i trenéry TJ Tupesy. 

Těšíme se na setkání při nejbližším tréninku či zápase. 
Tým TJ TUPESY 

a vytvoření týmu mužů. Po kontaktování dalších 
sousedních klubů jsme nakonec našli společnou 
řeč s TJ Buchlovice, která rovněž nabídla kvalitní 
zázemí v podobě kvalitního hřiště, kabin, tak  
i v možnosti sportování na umělce či ve 
sportovní hale v Buchlovicích. Tělocvična  
v Tupesích je i tak pro tyto účely nevyhovující  
i časově vytížena týmem přípravky. 
Přechod do nově složených týmů, zázemí  
i nových soutěží, pro starší žáky i na velké hřiště, 
byl poměrně náročný a zatím výsledkově 
neuspokojivý. Přesto zájem a fotbalový progres 
kluků nám ukazuje, že jsme udělali krok 
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Akce pořádané skautem do konce letošního 
roku:  
 
Vánoláš – 17. 12. 2022 v 14:00 v tělocvičně ZŠ.  
Betlémské světlo – 23. 12. 2022 v dopoledních 
hodinách.  
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Skaut Tupesy 

Tupeský skaut je už dlouhá léta co do počtu 
členů největší výchovnou dobrovolnickou 
organizací v naší obci, kterou všichni dobře 
znají. V tomto roce se může pyšnit rekordním 
počtem registrovaných členů. Evidujeme  
83 členů, z toho 59 dětí do 18 let a 24 členů 
nad  
18 let. Pod dohledem vůdce Miloslava 
Cigoše, probíhají schůzky každý pátek  
a středu, které vždy pečlivě chystají jednotliví 
vedoucí družin. Terminátoři (starší skauti), 
Sedmikrásky (starší skautky), Kokošky (mladší 
skautky), Dravci I. (starší vlčata), Dravci  
II. (mladší vlčata), a Morčátka (světlušky), jsou 
názvy našich šest početných družin.  
 
Za zmínku stojí každoroční pořádání 
oddílového závodu OTUPO – O TUpeský 
Pohár, kdy vždy dvojice skautů závodí na 
trase, která je vedena v okolí obce 
s bodovanými stanovišti. Děti závodí  
o skutečný keramický pohár, který pro skauty 
s láskou vyrobila paní Valentová.  

  
Fotografie z táborové výpravy 2022 na horu Skalka (Beskydy) 
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Když se setká přátelství, láska  
k folkloru a k práci s dětmi, podaří se krásné 
věci. A jednou takovou bylo znovuoživení 
kroužku Čutora. V loňském roce se nám 
podařilo mezi dětmi prvního stupně najít 
několik šikovných zpěvaček, tanečnic, ale 
také pár tanečníků, se kterými jsme nacvičili 
fašankové vystoupení s maskami, nebo 
tradiční vynášení Moreny, a protože nám 
štěstí přálo a vedoucí kroužku neskončily  
v ohni jako samotná Morena, zvládli jsme 
nacvičit i pásmo ke Dni matek.  

 V letošním školním roce se náš počet 
téměř zdvojnásobil a v nové sestavě jsme se vrhli 
do příprav hodového pásma, kterému 
nechybělo ani čutorácké právo a stárek se 
stárkou. Za svůj výkon jsme sklidili veliký úspěch  
a už teď se moc těšíme na další vystoupení  
v novém kabátku.  

Vidět tolik malých nadšených folkloristů je 
velká radost a kdo ví, třeba někteří z nich jednou 
ponesou no hody to opravdové právo.  

A jak to vidí s Čutorou oni? 
 

“”Čutora je můj veliký koníček, mám tu moc kámošek. Každé vystoupení mě baví, protože chci 
ukázat, co umím.” (Madlen Bartošková) 
“Baví mě tančení a zpívání. Líbí se mi, že je nás hodně a je tu spousta kamarádů.” (Kateřina 
Talandová) 
“Baví mě vystupovat, ale nelíbí se mi, že jsem tu teď sám kluk.” (Hanuš Vaněk) 
“Já ráda vystupuju, líbí se mi, že se na nás všichni dívají a pak tleskají.” (Emílie Szabó) 
“Chodím do čutory, protože mě baví tančit a zpívat lidové písně. Máme strašně hodné učitelky. 
Občas je to těžké, někdy lehké. Čutora je prostě nej!” (Věra Vaňková) 
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Čutora 
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 Tradice ochotnického divadla v Tupesích 
neskončila. Po mnoha letech v  roce 2018 divadelní 
prkna v naší obci opět ožila.  
 Impulsem bylo setkání učitelky K. Milošové 
s několika rodiči minulých i současných žáků školy  
v Tupesích a jejich ochota vyzkoušet něco nového. 
Přidalo se ještě několik dalších nadšenců  
a výsledkem byla v dubnu 2019 premiéra hry Když 
Líba umřela aneb Amazonky ze Slovácka. 
Novopečený spolek se několikrát předvedl plně 
obsazenému sálu Muzea Tupeské keramiky  
a s povedeným představením podnikl i zájezdová 
představení – do Popovic, Buchlovic, Kunovic, do 
Břestku a na Velehrad. 
Po dlouhém období covidových omezení se 
ochotníci v plné parádě předvedli domácímu  
i přespolnímu publiku v divadelní hře (Ne) štastná 
trefa.  
 V současné době Prozatímní divadelní spolek 
stále funguje a začíná se věnovat nácviku nové 
divadelní hry, se kterou by chtěl své fanoušky potěšit 
v roce 2023, kdy by měla proběhnout premiéra 
představení. 

Mgr. Karla Milošová 
 

Prozatímní divadelní spolek Tupesy-Břestek-Zlechov 

Skupina NAFURT děkuje svým fanouškům za 
přízeň a přeje jim hezké prožití 
vánočních svátků a do nového roku hodně 
skvělých hudebních zážitků (nejen country). 

NAFURT 
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Tříkrálová sbírka CM Džbánek – Novoroční koncert  

Pochod za Pavlem Ukliďme Česko Pochod za Pavlem 

Fotogalerie 

Fašaňk Fašaňk 
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Fotogalerie 

Vynášení Mařeny 

Stavění máje 

Den matek Den matek 

Stavění máje 

MPS Tupešané 
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Den dětí a otevření Pumptrackové dráhy 

 

Pouť Pouť 
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Fotogalerie 

Školní ples Školní ples 



Zpravodaj Obce Tupesy 
 

 
 
Stránka 18 

 

Prosinec 2022 ● Tupesy ●

Fotogalerie 

Rozloučení s 9. třídou Zahájení školního roku - prvňáčci 

Slovácké slavnosti vína UH Drakiáda 28.října - Lípa republiky 

Hody 
 

Hody 
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CISTERCIÁCKÁ KLÁŠTERNÍ KRAJINA VELEHRAD ASPIRUJE NA PRESTIŽNÍ 
OZNAČENÍ EVROPSKÉ DĚDICTVÍ 

Když členové cisterciáckého řádu na počátku 13. století začali budovat velehradský 
klášter, začali také proměňovat okolní krajinu. Měnilo se nejen nejbližší okolí kláštera, ale 
také navazující lesy, pole, louky. Dodnes se zde setkáváme s důmyslným dlouhodobě 
udržitelným způsobem hospodaření v krajině, stejně jako se můžeme nechat unášet krásou 
dnes už kulturních památek, které cisterciáci v průběhu staletí vytvořili.  
 
Ze západní Evropy s sebou mniši přinesli pokročilé hospodářské postupy i nové odrůdy 
zemědělských plodin včetně vína, které se zde pěstuje dodnes. Při putování klášterní 
krajinou narazíte na mýtné i hraniční kameny, kostely s farami, kapličky i zámek  
v Ořechově. Samotný areál bývalého kláštera na Velehradě je pokladnicí cisterciáckého 
odkazu. Dodnes je znatelný důmyslný vodohospodářský systém stavidel, náhonů a rybníků. 
O hospodářské činnosti mnichů svědčí i zachované části dvorů na Velehradě,  
v Polešovicích či v Domaníně, kde obdělávali půdu a chovali dobytek, na vinicích 
pěstovali víno pro liturgické potřeby, ale i obchod. Rozsáhlé lesy v Chřibech sloužily jako 
zásobárna stavebního dříví.  
 
Po stopách cisterciáků se můžete vydat třeba po dlážděné cestě v lesíku Háj na 
Velehradě nebo z Jalubí na Velehrad, kde se nezapomeňte zastavit u Kapličky Panny 
Marie Bolestné. Zkušené oko krajináře odhalí také stopy po zaniklých cihelnách, rybničních 
hrázích nebo úvozových cestách propojujících Velehrad nejen s blízkými cíli, ale také 
vzdálenými evropskými kláštery.  
 
Na všechny tyto zajímavosti, odkazy a stopy cisterciáků v klášterní krajině Velehrad se snaží 
upozornit MAS Buchlov v rámci projektu CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY, který realizuje  
s dalšími třemi kláštery, Plasy, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou. Snahou je zhodnotit společné 
kulturní dědictví, zvýšit povědomí ve vztahu k místu i komunitě, a to i v celostátním měřítku. 
Cisterciácké kulturní krajiny jsou pro zapojené subjekty společným kulturním dědictvím 
ojedinělého charakteru. www.buchlov.cz 

 
CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu Klášterní krajina Velehrad společně  
s dalšími 17 klášterními krajinami z 5 států aspiruje na prestižní označení Evropské dědictví. 
www.cisterscapes.eu 

 
 
Realizátorem projektu je MAS Buchlov, z.s., Masarykova 273, 
687 08 Buchlovice, https://www.buchlov.cz/cisterscapes-1/ 
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Velehrad rybníky 

Obraz Velehrad 

Hraniční kámen v Tupesích Kaplička Jalubí 
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Velmi rády se společně setkáváme na 
Mikulášském večírku, pečeme cukroví na 
Vánoční zpívání a pomáháme při akcích 
pořádaných OÚ a jeho spolky. 
Od roku 1992 do konce února 2022 
zastávala funkci předsedkyně klubu paní 
Jana Slováčková – jménem všech členek jí 
zde děkuji za všechen vzácný čas a krásné 
akce, které se pod jejíma rukama zrodily. 

Ivana Smětáková 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní organizace KLUBU ČESKÝCH ŽEN v Tupesích 

Prosinec 2022 ● Tupesy ●

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

 
má k dnešnímu dni 22 členek různého věku 
– dodnes jsou velmi aktivní a plné záviděníhodné 
energie. Členky narozené v letech 1945 - 1947 je 
radost vidět na přehlídkových molech, je čest se 
s nimi setkávat a poslouchat jejich vyprávění. 
 
V letošním roce jsme se zúčastnily módní přehlídky 
v Otrokovicích a v Kostelci u Zlína, kde probíhal 
třídenní seminář ČSŽ.  Oslavily jsme spolu Den 
matek a vyslechly přednášku o bylinkách, které se 
tváří spíše jako obtížný plevel :-) 
Jinak už se díváme například na pýr - odvar z jeho 
oddenků  je přírodním lékem na regeneraci jater, 
pročišťuje a posiluje organismus, prospívá trávení, 
snižuje hladinu cholesterolu v krvi, může ulevit při 
revmatismu i alergii. Očistnou kůru si můžete 
připravit z právě vypletých oddenků povařených 
5 minut - šálek se užívá třikrát denně po dobu dvou 
až tří týdnů. 
 
Podběl lékařský pomáhá při kašli, onemocněních 
horních cest dýchacích a má protizánětlivé účinky. 
Zajímavý byl také tip na výrobu oblíbené pochutiny 
z jižních krajů Capari – naložením poupat 
pampelišek do soli a octu získáte dobrotu 
podobnou. Pampelišková poupata jsme ochutnaly 
také dušená na másle … 
Nejen pro ženy s věčně studenými chodidly, ale 
i pro ostatní s nízkým tlakem tu máme recept na 
Rozmarýnové víno - nadrobno nasekané čerstvé 
listy rozmarýnu nasypeme asi do čtvrtiny objemu 
nádoby a doplníme červeným vínem. Směs 
necháme za občasného protřepání 3 - 4 týdny 
macerovat. Hotové rozmarýnové víno přecedíme 
a pijeme nalačno ráno i večer po kalíšku. :-) 
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pro děti mateřské školy 
 
Děti z mateřské školy ve věku 5 – 6 let 
se již druhý školní rok účastní 
sportovního výukového programu, 
který organizuje Nadační fond 
Sportovní agentura Slovácko. 
 
V rámci výuky v tomto programu se 
děti zábavnou formou seznámí se 
základy gymnastiky, fotbalu, tenisu 
a hokeje pod vedením 
profesionálních sportovců a trenérů 
z našeho regionu.  
Cílem tohoto projektu je motivovat 
děti k přirozenému pohybu již 
v předškolním věku, rozvíjet hrubou 
motoriku a také získávat návyky 
základní pohybové gramotnosti. 
 
Každou hodinu mají trenéři 
připravenou tak, aby děti zaujala, 
a dokážou je velmi pěkně motivovat 
ke sportovním činnostem, což se 
projevuje na zlepšení pohybových 
schopností dětí, jejich ctižádosti 
a snahy naučit se novým věcem.  
 
„Sporťák“ si oblíbily nejenom děti, 
které se každý týden velmi těší na 
své trenéry a jejich aktivity, ale také 
rodiče a paní učitelky, kteří s radostí 
pozorují pokroky, které děti dokážou 
udělat za velmi krátký čas v každém
vyučovaném sportu.   
 

Yvona Šimoníková, Jitka Mikešová
učitelky MŠ
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MŠ Tupesy – „sporťák“ 
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Naše škola prožívá výborné období. S rostoucím počtem žáků pokračujeme s modernizací 
vybavení školy. Prioritou je pro nás vytvoření příjemného školního prostředí, ve kterém se děti cítí 
dobře a mohou se soustředit na své vzdělávání. 
 

Jedním z důkazů, že jsme se v plánech rozvoje školy nemýlili, je soustavný zájem žáků z okolních 
obcí o naši školu.  I přes navýšení kapacity ZŠ ze 188 na 225 žáků se budeme v příštím období blížit 
100% naplněnosti! Podobná je situace i v MŠ, kde i přes opakovaná navýšení kapacity na 56 dětí 
se dlouhodobá naplněnost pohybuje na 100%.   
 
Co naše škola nabízí? Dlouhodobě pracujeme na zkvalitňování vzdělávání se zapojením 
moderních didaktických technologií a aktivizačních metod výuky. Naší žáci dosahují stále lepších 
výsledků, což se projevuje ve srovnávacích testech, ve výsledcích soutěží, olympiád a při 
přijímacích zkouškách na SŠ.  Velkou radost nám udělali někteří naši žáci z 1. i 2. stupně, kteří při 
loňských srovnávacích testech SCIO byli nejúspěšnější z celého Zlínského kraje. 
 
Další vavříny sklízeli v literárních soutěžích – výhra v krajském kole a zvláštní ocenění. Obě práce 
přikládáme. Do krajského kola se chlapci probojovali i v PišQworkách, úspěch nás neminul ani 
v Pythagoriádě. Žáci dokáží zabojovat také ve sportovních soutěžích.  Na medailových pozicích 
se pravidelně usazují v atletických závodech, ve fotbale i v přehazované. 
 
Ve výběru školy a profesním zaměření podporuje naše žáky profesionální kariérní poradenství. 
Máme propracovaný program prevence školního neúspěchu, který nabízí podporu těm žákům, 
kteří ho potřebují. S týmem pedagogů připravujeme každoročně školní program pro volný čas. 
Otevíráme přes dvacet kroužků školního klubu. Žáci školy také mohou navštěvovat hudební obory 
díky pobočce ZUŠ UH přímo na naší škole. Další kroužky otevíráme ve spolupráci se SVČ Klubko. 
Těšíme se i na akce, které tradičně pořádáme nejen pro žáky, ale i pro širší veřejnost. Mezi ty 
nejoblíbenější jistě patří školní ples, karneval, Den otevřených dveří a Ježíškovy dílničky. Škola  
v Tupesích je tak díky komunitním aktivitám a aktivitám pro volný čas neustále otevřeným místem 
pro setkávání dětí, rodičů, prarodičů a přátel školy. 
 
Velký dík patří zřizovateli školy - obci Tupesy, za spolupráci a dlouhodobou podporu a vstřícnost 
k našim přáním a požadavkům na investice do rozvoje a modernizace školy.  
Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům školy za přízeň a těšíme se na další spolupráci.  
 

Mgr. Štěpán Kubiš 
 

 

 
 ZŠ Tupesy 
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      Každý rok k nám na zahradu přilétají ptáčci, kteří u nás mají na domovním trámu hnízdo. Jsou 
to kominíčci a drozdíčci.  
      Drozdíci měli pokaždé čtyři vajíčka, ale minulý rok se jim povedlo vajíček pět. Když se vylíhli  
a povyrostli, nevešli se do hnízda. Samice vyhodila jedno mláďátko ven  na  dlažbu. Vzaly  jsme  si  
s  maminkou  rukavice  a  daly  jsme  ptáčka  zpět do hnízda. Ale druhý den bylo to chuďátko 
zase venku! Bály jsme se, že by ho mohla večer sníst kočka, tak jsme vzaly klec a ptáčka do ní 
vložily. 
      Nosila jsem mu žížaly a vodu. Dala jsem mu jméno Vlastík. Pouštěla jsem ho ven a učila ho 
létat. Chvíli jsem ho pouštěla samotného na zahradu, aby ho něco naučila i jeho rodina.  
      Když jsme viděly, že jeho bratři a sestry chtějí odletět do teplých krajin, daly jsme Vlastíkovi 
kroužek na nohu, abychom si ho zapamatovaly pro další rok. Nejhorší bylo se s ním rozloučit! Ani 
ptáčkovi se nechtělo ode mě pryč. Snažily jsme se mu s maminkou pomoct, přehazovaly jsme 
Vlastíka přes plot, on se ale stále vracel dírami v plotě zpět. Přesto jsme se museli rozloučit. Drozdík 
uslyšel pískat rodinu, a tak bohužel šel. V deset hodin večer jsme mu zamávaly naposled.  
      Doufaly jsme, že se Vlastík letos vrátí. Hned zjara jsem ptáčky netrpělivě vyhlížela. 
Dalekohledem jsem sledovala všechny drozdíky, kteří si na naši zahradu chodili vytahovat žížaly. 
Trošku jsem byla smutná, že žádný z nich nemá na nožičce náš kroužek.  Až jednou ráno! Přímo 
před oknem stál ON! Můj Vlastík. Byla jsem moc šťastná. Opatrně jsem vyběhla ven, abych ho 
nevyplašila. Odletěl na strom, zůstal tam sedět a pozoroval mě. Zavolala jsem ho jménem. Lekl se 
a odletěl. Rozběhla jsem se po zahradě a znovu jsem na něho volala. Skoro jsem se lekla, ptáčka 
jsem měla najednou na rameni! Myslím si, že i on měl radost. Znovu jsme se našli. 
      Na zábavu ale nebyl čas, musel si odletět opravit hnízdo.  
      A vše se opakovalo. Vlastík byl šikovný tatínek, který krmil všechna čtyři svá mláďátka. Každý 
den jsem sledovala, jak rostou, učí se létat.  
      Už vím, že brzy zase nastane čas, kdy mi všichni odletí. Nejsem z toho ale smutná, věřím, že se 
příští rok zase uvidíme.  
 
 

Veronika Lesová 
 

ZŠ a MŠ Tupesy, 4. třída 
9 let 

 
Veronika se s touto prací zúčastnila literární soutěže knihovny BBB v Uherském Hradišti. Vyhrála 
okresní kolo, postoupila do krajského kola, a tam také zvítězila. 
Je to velký úspěch. Blahopřejeme!  
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Čau, jsem Walter Jack a pracuji na výzkumu dalekých planet. Už několik let se zajímám  
o cestování mezi planetami. Ráno cestou do kanceláře jsem přemýšlel nad mou teorií  
o meziplanetárním cestování. Poslední dobou jsem totiž nemyslel na nic jiného. Bohužel jsem kvůli 
tomu způsobil dopravní nehodu, když jsem se dostatečně nesoustředil na jízdu. Najednou se 
přede mnou objevilo auto a já nestihl včas zabrzdit. Naštěstí se nikomu nic nestalo. „Kam čumíš!“ 
zařval na mě nejdřív řidič auta, do kterého jsem narazil. Ale hned potom ze sebe začal sypat pro 
mě zajímavé vzorce. Vypadal, jako by byl v šoku. Celý zbytek cesty jsem nad těmi vzorečky 
přemýšlel, ale docvaklo mi to až v kanceláři. „No jasně!“ rozsvítilo se mi v hlavě. Byl to vzorec pro 
určení souřadnic planety, na kterou se chci vydat.             
     Ta planeta se jmenovala XLM10 a byla vzdálená asi 47 světelných let od Země. Pár nocí jsem 
přemýšlel a hledal, jak by se můj plán mohl uvést do provozu. Nakonec jsem přišel na nepříjemné 
zjištění, a to, že potřebuji neutronový krystal, který se nachází pouze na jednom místě na Zemi, na 
Aljašce. „Není čas ztrácet čas,“ řekl jsem si a vydal se na cestu. Zabalil jsem si kufry a odjel na 
letiště. Celý let jsem přemýšlel, jak vlastně dostanu můj portál do provozu. Budu muset napsat  
o pomoc kolegům. Když jsme přistáli na Aljašce, hned jsem se vydal na cestu. Celých šest týdnů 
mi trvalo, než jsem se dostal na místo určení. Teď je ale potřeba uříznout samotný krystal  
a uschovat ho do speciálního obalu. Už uběhly nějaké ty dva měsíce, než jsem se vrátil zpátky do 
kanceláře.                                                                         
     Konečně jsem mohl pokračovat ve výzkumu. Teď přede mnou ale stojí ten nejtěžší úkol, 
sestavit, nastavit a zprovoznit samotný portál. Skoro sedm měsíců jsme ho společně s Ashley  
a Petem dávali dohromady. Dnem i nocí, jarem i létem. Portál už byl postaven. Zbývalo jen 
nastavit souřadnice planety, na kterou odcestuju.  
     Byl potřeba ale vzorec, který vykládal ten podivín. Teď bylo potřeba ho vypátrat. Vydal jsem se 
na místo, kde jsme se viděli naposled. Asi mám docela štěstí, protože tam byl. Přišel jsem k němu, 
ale on mě nepoznával. Možná bych ho měl přivést k šoku jako tehdy, aby se mu vybavily ty 
vzorce, napadlo mě. Přivedl jsem ho tedy do mé kanceláře. Nejprve mě napadlo, že bych ho 
zkusil nějak vystrašit. První pokus nebyl moc vydařený, ale na druhý už se povedlo. Podivín začal 
běhat po kanceláři a vykřikoval přesně ty vzorečky, které jsem potřeboval. Už jsem se trochu 
obával, aby mi tu něco nepoškodil, tak jsem ho raději přivázal k židli. Počkal jsem, až se dostane 
do klidu, a poté jsem zjistil, že se jmenuje Samuel. Dohodli jsme se, že se zítra opět sejdeme u mě 
v kanceláři.  
     Hned další ráno jsme se Samem konečně dokončili portál. A najednou jsem tam stál, přímo 
před portálem, který otevíral možnost cestovat mezi planetami. Bylo to vzrušující a strašidelné 
zároveň. „My jsme to dokázali!“ zakřičel jsem na celou budovu a sedl jsem si na zem. Celou noc 
jsem nemohl spát, byl jsem hrozně natěšený.  
     Další ráno jsme se opět všichni sešli v kanceláři. Oblékl jsem si speciální oblek a stoupl si před 
portál. Ještě jsem nebyl úplně odhodlán, ale chtěl jsem tam jít „jako první člověk na cizí planetě“, 
rozzářily se mi oči. Ale najednou se Pete ozval: „Počkej, vždyť to nemáš ani odzkoušený!“ a hned 
za ním Ashley: „Pete má pravdu, ani nevíš co tam čekat. A co když se něco pokazí?“. „Vy to 
prostě nechápete, mám tu možnost být prvním člověkem na cizí planetě!“ odsekl jsem jim.  
     Chvíli jsem ještě přemýšlel, ale nakonec jsem se vydal směrem k portálu. Nasadil jsem helmu  
a vkročil. Vlastně jsem ani úplně nedoufal, že to bude fungovat. Pak jsem se najednou ale objevil 
na krásné planetě, na planetě XLM10. „Jo! Funguje to!“ řekl jsem do vysílačky. Ještě jsem byl 
trochu v šoku a už se proti mně rozbíhalo nějaké divné zvíře, které narazilo do portálu a celý ho 
zničilo. V tu chvíli jsem zjistil, že tam budu zaseklý navždy.  
     Opřel jsem se o strom a začal přemýšlet. „Proč jsem je jen neposlechl, proč jsem to nejdřív 
neotestoval,“ litoval jsem, ale už bylo pozdě. Tak jsem tu zůstal na pospas cizí planetě, ale aspoň 
s pocitem, že jsem té naší planetě přinesl nějaké poznatky o cestování mezi planetami. „Neměl 
jsem tak spěchat!“ řekl jsem si sám pro sebe a unavený ulehl ke spánku pod strom. 

Richard Kočenda 
Každý rok se naše škola účastní literární soutěže vyhlašované SOŠ Luhačovice. Tentokrát zvláštní 
ocenění se svou prací získal Richard Kočenda. 
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Po delší pauze způsobené pandemií koronaviru Myslivecký spolek Tupesy Břestek uspořádal svoji 
první kulturní akci od roku 2020. Jednalo se  „Myslivecké odpoledne s večerní zábavou“, kdy 
hlavně odpolední program pro děti měl velký úspěch. Dále jsme se jako spolek v hojném počtu 
zúčastnili akce „ Ukliďme česko“.  Snažíme se spolupracovat se všemi spolky v Tupesích, 
vyzdvihnout bychom chtěli hlavně spolupráci s   SDH Tupesy, která je na vysoké úrovni.  Velké 
poděkování patří OÚ Tupesy a bývalému starostovi Mgr. Oldřichu Vávrovi, který nás vždy aktivně 
podporoval. Věříme, že naše spolupráce s OÚ bude i nadále pokračovat. 
Hlavní činností našeho spolku je starost a péče o zvěře. V průběhu roku shromažďujeme krmivo pro 
zimní přikrmování, kde se jedná hlavně o seno z vlastní produkce, ječmen, pšenici a řepu. Staráme 
se o cca 3 ha zvěřních políček, které oséváme speciální směsí hlavně pro drobnou zvěř.  
V letošním roce jsme upořádali 2 společné lovecké akce – hon na drobnou zvěř  a naháňku v lesní 
části honitby. V příštím roce budeme pořádat náš tradiční Myslivecký ples, který se bude konat 
4.2.2023.  
Jeden z důležitých aspektů  našeho spolku je výchova malých myslivců, o kterou se v Mysliveckém 
kroužku stará naše členka  Bc. Tereza Bahulová a manželka našeho člena paní Mirka Rozumková, 
za které jim patří velké poděkování. 
Závěrem bychom chtěli všem našim spoluobčanům popřát klidné prožití svátků vánočních a do 
nového roku hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu!!! 

 
!!!Myslivosti ZDAR !!! 

MS Tupesy Břestek 
 

Každé úterý je tu pro maminky a dětičky Tupeská školička. Scházíme se ve školní tělocvičně, kde 
máme skvělé zázemí a spoustu cvičebních pomůcek a hraček. Děti však ze všeho nejvíc baví hry  
s barevným padákem a balonky a závodění na odrážedlech. Když je hezky, rádi si vyrazíme i na 
hřiště nebo na výlet. Proč chodit do Školičky? Potkáte se s jinými maminkami, děti si najdou nové 
kamarády, prožijete zábavné dopoledne plné písniček, básniček, říkanek, cvičení a her. Jediné, 
co vás to bude stát, je váš čas. Přijďte mezi nás. 
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ZO ČZS Tupesy svou činnost zaměřuje především k pěstování ovoce a zeleniny na svých 
zahrádkách, na výsadbu okrasných dřevin a květin v předzahrádkách, na balkonech, 
parapetech a římsách a v neposlední řadě i k ošetřování pokojových rostlin.  
Specifickou část tvoří vinaři s pěstováním vinných hroznů nejen k výrobě  vína, ale také stolních 
odrůd. 
 
ZO ČZS nabízí pomoc formou odborných informací na vývěsce u objektu Jednoty, případně 
praktickými ukázkami. Jedná se především o ochranu rostlin, signalizaci škůdců a sadbový 
materiál. 
Nemalou roli hraje výměna vlastních zkušeností při společenských setkáních v obci.  Společenské 
akce podporujeme nejenom svou účastí, ale i materiálně podle svých možností.  Vyhodnocení 
naší činnosti je vždy projednáno na veřejné členské schůzi, která se koná každoročně koncem 
února. Tato akce slouží zejména k informovanosti nejen členů zahrádkářského svazu, ale také 
všech, kdo mají zájem podělit se o své zkušenosti a načerpat aktuální informace o pěstování 
rostlin. Je to zároveň příjemné společenské setkání našich přátel, které je vždy okořeněno 
slováckou písničkou.  
 
Přehled činnosti v roce 2022: 
- veřejná členské schůze  
- ukázka jarního řezu ovocných stromů  
- výsadba stromů 
- podpora společenských akcí: Školní ples, Myslivecký ples, Košt vína, Farní ples,  
  Slovácké  hody 
- pronájem 250ks židlí Obecnímu úřadu pro společenské akce 
- po celý rok poskytnutí odborné pomoci formou informačních materiálů na vývěsce vedle 
Jednoty  
 
Připravujeme 
- veřejnou členskou schůzi  
- podporu společenských akcí: Školní ples, Myslivecký ples, Košt vína, Farní ples,  
  Slovácké  hody.  
- zajištění údržby a provozu pěstitelské pálenice v roce 2023 
- ukázka jarního řezu ovocných stromů 
- fotografickou soutěž o nejkrásnější jarní předzahrádku, květinové okno, případně jinou květinovou 
výzdobu 
- prezentace spolku na společenských akcích: Farmářský den, Výstava výpěstků s ochutnáváním, 
Vánoční zpívání, Ochutnávka zahrádkářských výrobků 
- po celý rok poskytnutí odborné pomoci formou informačních materiálů na vývěsce 
  vedle Jednoty 
ZO ČZS Tupesy se snaží pomoci lidem v obci nejen ke zvyšování výnosů z pěstitelské činnosti,  ale  
především  chce využít jejich aktivity k vytváření krásnějšího životního prostředí pro všechny, jejich 
aktivnímu odpočinku a relaxaci. 
 
 Závěrem Vám všem přejeme zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a hodně radosti z pěstitelské činnosti. 
                                                                                         Předseda : Ing. Libor Vrána 
 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tupesy 
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Parádní rok 
Po neplánované umělecké 

pauze v minulých letech jsme letos 
byly moc rády, že se zase můžeme 
setkávat a společně si zazpívat  
a sdílet dobrou náladu. Po 
vynešení Mařeny Korony do 
místního potoka v březnu nastalo 
krásné jaro a my jsme se mohly 
políbit se svými partnery pod 
rozkvetlými stromy na návsi  
a zazpívat si se skupinou Nafurt 
pod nazdobenou májkou, kterou 
nejenom pro nás připravili hasiči. 
S Klubem žen jsme si zase 
vyměňovaly zajímavosti 
o bylinkách na besedě, na kterou 
nás ženy pozvaly a my jim za to 
srdečně děkujeme. Obohacující 
bylo také povídání o slováckých 
ornamentech na setkání v Muzeu 
keramiky, kde nám své postřehy  
i fotografie předvedli zástupci 
Slováckého muzea i časopisu 
Malovaný kraj. My jsme jim i dalším 
hostům besedy na oplátku 

programu. I když její 
členové jsou o generaci 
mladší, člověk mezi nimi tak 
nějak pookřeje, nabere 
dobrou náladu a vykouzlí si 
úsměv na rtech! Stejně tak 
nás tato muzika 
doprovázela při hodovém 
vystoupení na Orlovně, 
kterým jsme chtěly obohatit 
probíhající program. 
Kapkou vánoční nálady  
i něčeho ostřejšího jsme 
přispěly do společného 
programu v Muzeu 
keramiky. Zazpívaly jsme si 
společně nejen se 
Škopkem (Školním 
pěveckým sborem)  
a popřály si navzájem 
hodně zdraví, pohody  
a dalších společných 
setkání v míru a pokoji.     
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Parádnice  

připravily něco sladkého „na 
zub“.  

V červnu jsme 
společně s partou dětí se 
zpěvem za doprovodu kytary 
radostně otevřely nové hřiště 
u Smaltovny. A že bylo 
hodně horko, přišla vhod  
i parádní zmrzlina. V létě jsme 
relaxovaly, nabíraly energii 
na sluníčku, chodily zalévat 
naši vysazenou lípu, 
neformálně se setkaly 
s ostatními spolky  
a kamarády v Muzeu 
keramiky a už tady byly 
Slavnosti vína a my za 
doprovodu cimbálové 
muziky Džbánek 
reprezentovaly naši 
milovanou vísku na pódiu 
mikroregionu Buchlov.  

Cimbálové muzice 
tímto děkujeme za 
nezměrnou trpělivost při 
společném nácviku 



Zpravodaj Obce Tupesy 
 

 
 
Stránka 29 

 

V březnu jsme byli pozváni na 
výroční schůzi Tupeských 
zahrádkářů do Muzea keramiky, 
v květnu jsme vystoupili tradičně 
na Orlovně při příležitosti Dne 
matek. 
Na počátku června jsme byli 
pozváni do Zlechova na Folklorní 
odpoledne spojené 
s ochutnávkou vín. Byla to velmi 
vydařená akce, ovšem 
ukončená předčasně velkým 
přívalovým deštěm a kroupami.  
Dne 10.září jsme se zúčastnili 

Slováckých slavností vína  
a otevřených památek, již 
po devatenácté. Bohužel 
opět naše vystoupení 
ovlivnila náhlá změna 
počasí a déšť, technika byla 
sklizena a naše vystoupení 
už neproběhlo podle plánu. 
Později jsme si už jen 
neformálně a bez mikrofonů 
zazpívali společně 
s Tupeskými parádnicemi  
a ženským sborem z Modré, 
předtím každý z těchto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V novém roce připravujeme 
změnu v otevírací době 
knihovny, v pondělky od 
16 – 18 hodin, abychom 
takto ve zkušebním provozu 
vyšli vstříc i těm, co se vracejí 
později z práce a mají zájem 
si knihy půjčit. Uvidíme, zda 
se tato změna osvědčí.  
V novém roce plánujeme 
i doprovodnou činnost, 
besedu s autory knih nebo 
cestovatelskou, o konkrétní 
besedě budete informováni 
prostřednictvím plakátu 
nebo na obecním webu.  
 

Ivana Kocourková, 
knihovnice

Naše knihovna v podkroví 
obecního úřadu vám již mnoho 
let nabízí svoje služby 
– půjčování knih ze stálého 
i výměnného fondu, časopisy 
zájmové i odborné (Malovaný 
kraj, Vinařský obzor), využití 
internetu nebo zkrátka jen 
možnost popovídat si
o knížkách. V dnešní době, kdy 
i ceny knih významně stouply, 
vidíme v knihovnické službě 
smysluplnou činnost ještě více, 
navíc výměna knižních tipů 
a doporučení také není 
k zahození. Velmi bychom 
uvítali i mladší čtenáře, i pro ně 
tady máme dostatek knih či 
možnost, jak žádaný titul získat 
z fondu BBB.  
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Knihovna Tupesy 

MPS Tupešané 
souborů zazpíval část 
z vlastního připravenéno 
pásma.  
MPS Tupešané má od 16.září 
tohoto roku nového 
vedoucího, pana Tomáše 
Kučeru, který vystřídal pana 
Josefa Šefránka, kterému 
tímto děkujeme za 
dlouhodobé vedení našeho 
uskupení a přejeme mu 
především pevné zdraví. 

Podklady připravil Václav 
Borýsek kronikář MPS 
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Druhá adventní neděle se  
u nás nesla v duchu společného setkání 
všech generací. Sešli jsme se na návsi, 
abychom společně rozsvítili tradiční 
symbol Vánoc – obecní stromeček. 
Milým překvapením především pro naše 
nejmladší byla návštěva svatého 
Mikuláše, jenž přijel společně se svými 
anděly a čerty na krásně zdobeném 
kočáře taženým koňmi a milým slovem 
přiměl děti z mateřské školy a Čutory 
k přednesu připraveného pásma.  

Po velmi pěkném vystoupení 
našich nejmladších následovala bohatá 
nadílka. Andílci obdarovali všechny 
poslušné děti, které zazpívaly Mikuláši, 
sladkým balíčkem. Poté si děti mohly 
opéct špekáčky  u čertovského ohně, 
zahřát se čajem a dospělí také 
čertovsky dobrým svařeným vínem.  

Příjemnou atmosféru 
mikulášského programu doplnila 
šermířská a divadelní společnost 
Memento Mori z Uherského Ostrohu, 
která předvedla neskutečnou show 
plnou ohnivých i mrazivých okamžiků. 

Děkujeme všem organizátorům, 
účinkujícím, nacvičujícím i zúčastněným 
za příjemně strávené společné 
odpoledne.   
 Velké poděkování patří 
p.Valentovi a jeho poníkům, kteří přivezli 
Mikulášskou družinu na pohádkově 
vystrojeném voze. 

    
Tereza Šimoníková  

 

Tupesy navštívil svatý Mikuláš se svou družinou 
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Projekty k realizaci 
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Okolí památníku Jana Pavla II. – sadové úpravy, jaro 2023 
 

Retenční nádrž, do konce roku 2023 
 

Cyklostezka Tupesy – Zlechov, jaro 2023 
 

Prosinec 2022 ● Tupesy ●



Zpravodaj Obce Tupesy 
 

 
 
Stránka 32  

 

Jubilanti 

Dvořáková Jarmila, Tupesy 147 85 let 17.1.1937 
Bánovský Antonín, Tupesy 202  80 let 22.1.1942 
Malinková Anna, Tupesy 294  92 let 26.1.1930 

Vávra Rostislav, Tupesy 418  80 let 8.2.1942 
Lesová Josefa, Tupesy 61   98 let 18.3.1924 
Burešová Božena, Tupesy 356  95 let 5.8.1927 
Marková Kristína, Tupesy 416  91 let 3.8.1931 
Gabriel Josef, Tupesy 352  91 let 24.8.1931 
Lesa Josef, Tupesy 370   80 let 4.9.1942 
Gajdošíková Ludmila, Tupesy 347 93 let 14.9.1929 
Skládalová Květoslava, DD UH 95 let 8.10.1927 
Bičánek Metoděj, Tupesy 344  95 let 9.12.1927 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Kalendář akcí 2023 
Tříkrálová sbírka 7.1.2023 

Ples ZŠ a obce Tupesy 21.1.2023 
Myslivecký ples 4.2.2023 

Fašaňk 18.2.2023 
Vynášení Moreny 26.3.2023 

Den otevřených dveří v ZŠ 23.4.2023 
Stavění máje 29.4.2023 

Den matek na Orlovně 7.5.2023 
Den dětí 28.5.2023 

Tupeská pouť 28.5.2023 
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Úmrtí: 
 
 
 
06.03.2022 Anna Cigošová  82 let 

20.03.2022 Jaroslav Červenka            67 let 
29.06.2022 Marie Smělíková            81 let 
26.07.2022 Karla Plevová  39 let 
03.08.2022 Ludmila Vávrová            88 let 
05.08.2022 Stanislav Tomešek            77 let 
10.08.2022 Anna Malinková            92 let 
19.08.2022 Zdenek Lapčík  81 let 
15.09.2022 Vlastimil Baláž  75 let 
22.09.2022 Miloš Havlíček  64 let 
 

Narození: 
 
 
 
 
09.02.2022 Antonie Orgoňová 
07.08.2022 Rostyslav Vichrov 
04.11.2022 Alžběta Andrlová   
 

Veškeré novinky o dění v obci naleznete na www.tupesy.cz, 
www.facebook.com/ObecTupesy 
kde se lze také zaregistrovat k automatickému zasílání novinek na váš email. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rádi přivítáme jakékoliv příspěvky ke zveřejnění. Zasílejte na email -  starosta@tupesy.cz 
nebo osobně na OÚ v Tupesích. 
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