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Po sněhu půjdu čistém,bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.

Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko ,iž. budu ještě blíž,
^ tmou.
až nočnípůjdu
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Váženíspoluobčané,
když napíšutakový nadpis, mám
hned pocit že píšudopis, ne však
dopis úřední, ale osobní. (Úřední dopis by musel mít čísloaznačku a předmět a byl by samozřejmě velice neosobní) A když říkám
osobní, tak je určený každému
zYás, obyvatelTučap, ale z úsporných důvodůpíšujenom spoluobčanéa ne konkrétníjménokaždého z Vás - to bych popsala několik stránek jenom oslovením a kdo
by se tam pak hledal v té záplavě
jmen.
A dál se v osobním dopise zpravidla psalo - jak se máte, doufám že
dobře a já se mám... atd. atd.
Chtěla bych v tomto osobním dopise zopakovat to, co jsem užzmiňovala na ustavujícímzasedání
7. listopadu a co mi připadá důležitéstále připomínat nám - zastupitelům i vám spoluobčanům:
chceme pokračovat ve správě
obce tak, aby se tady všem dobře žilo, aby se tu všichni cítilijako
v dobře fungující rodině, abychom
naše věci veřejné dělali společně,
abychom tu mezi sebou nikdy neměli tzv. tichou domácnost, kdy

se někdo urazí, druhý s ním nemluví, cítíse ukřivděný, má pocit

že spravedlnost a morálka jsou jenom prázdná slova. Máme výhodu, že jsme malá obec, známe se,
máme k sobě blízko ať už to chceme nebo nechceme.

Chtěla bych si také z vás všech
udělat,,spolupachatele" a to v tom
smyslu, že vás chci i s ostatními
členy zastupitelstva zatáhnout do
spol urozhodován í o d ůležitýchzáležitostech týkajícíchse našívesničky, včetně spolupráce na všech
malých i většíchprojektech, které
si společně vymyslíme.

Budeme společně rozhodovat

o tom, co uděláme pro děti (a děti
pro nás...), co pro ty dříve naro-

zené, co budou chtít rodiče, pro
své čerstvě narozené potomky, co
uděláme pro sportovce (a sportovci pro nás...), spočítáme si na co
budeme mít, co si můžemedovolit a na co musíme ještě našetřit,
musíme být dobrými a uvážlivými hospodáři a stejně jako doma,
musíme platit své dluhy a zároveň
myslet na,,zadní kolečka".

Chtěla bych nechat upravit naše
webové stránky tak, aby byly ještě
víc,,přátelské", aby se i touto úpravou rozšíYily komunikační možnosti mezi námi.

Ve spolupráci s našíknihovnou
také chystáme zajímavé kulturní aktivity, kromě toho bychom

chtěli postupně představit všechny, kteří jsou,,Mistři svého oboru"
ať se to týká řemesel, uměnívšeho
druhu (zpěv, tanec, vaření, šití,malovánía další).
Myslím, že prvníosobnídopis,který Vám dnes píšuje jen zahájením
pravidelné korespondence, kterou
s vámi chci absolvovat. prostřednictvím Zpravodaje Vám budu určitě psát častěji, než jen na konci
roku,

v

závěru každéhoosobního dopisu se zpravidla napsalo: A brzy
odepiš, těšímse na Tvůj dopis. A já
se na to, že mi odepíšete,skutečně
těším.Doufám, že se pak dozvím,
jak se máte, co byste chtěli, co se
vám nelíbía tak vůbec...
S pozdravem Vaše
Jiřina Rozsypalová, nyní starostka

flin&enaš:ecÁzcrcft ty'iteÚž,/llgri/lic/néóyrát/ťrl,aúlloční
&

roú. ,,o/t 20/6 flrti sllÚů2lcl /lř.ání.
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VANo čruísrRoM
Jako nový člen zastupitelstva vám
všem chci popřát veselé svátky vánočnía št'astný nový rok. PředevŠÍmvŠakchci touto cestou jmenovitě poděkovat Romanu Brázdilovi, Romanu Zapletaloví, Martinu
Zelinkovi, Jaroslavu Šmídovi,Kar-

lu Nechvátalovi a Josefu Sýkoro-

vi za příkladnou pomoc při instalaci ,Vánočního stromu" pro naše
nej menšíspol uobčá n ky.
Zároveň tímto děkuji paní Vlastě
Matouškové, která obci letošnívánočnístrom věnovala.

Ještě jednou vám přeji pěkné prožitísvátků a těším se na dalšíspo-

lupráci.
Alfréd Kadavý

MIKULASSKA BESIDKA
Besídka souvisí s předchozím článečkem, protože jejím vyvrcholením bylo rozsvícení vánočního
stromku. Předtím však jsme byli
na sále našeho kulturního domu
svědky he1 písniček,tanečků,soutěží,které předcházely nejen ono-

mu rozsvícení, ale i zvědavému kulášovi. Anděl pak za odměnu
a trochu bojácnému očekávání dal každémuz dětíbalíčekse sladpříchodu Mikuláše. Mikuláš při- kými dárky. U vánočního stromku

šel s andělem, čerti byli dokonce
dva, ale byli tak trochu odstrčeni, aby nerušili děti při básničkách
a písničkách,které předvedly Mi-

3

zahrál Tomáš Fryšták koledy, které
jsme sis ním zazpívali a stromeček
se rozzářil.
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sKTUGAPY
Rozlosování jaro 2015
17. kolo

rue úzttlt

18. kolo

rue úznn

19. kolo

Ne úztvt

20. kolo

trte

úzvt

29.3.2015
5.4.2015
12.4.2015
19.4.2015
26.4.2015

21. kolo

rue úzttlt

3. 5. 201 5

16:30

rue úznn

16:30

16. kolo

rue úznn

13. kolo

trte úzttlt

kolo
15. kolo

rue úznn

10.5.2015
17.5.2015
24.5.2o15

ne úztvt

31.5. 2015

14.

Tabulka podzim 2014
1. Babice
2. Velehrad
3. stříbrnice
4. Jankovice
5. Tučapy
6. Uh. Ostroh
7. Jalubí B
8. Podolí

11

10
10

11
B

16:30
16:30

48:13
34:14
28:23
34:3O
24 z28
19:34
8:25

11

10
10

12:4O

0

4

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00

28
25
19
15

12

Stříbrnice : Tučapy
Tučapy : Uh. Ostroh,,B,,
Tučapy: Babice
Podolí :Tučapy
Tučapy:VeIehrad
Jankovice :Tučapy
Tučapv: Podolí

Velehrad:Tučapy
Tučapy: Jankovice
Tučapy : Jalubí,,B,,
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MoToRKÁŘl,,r
Váženíspoluobčané, přátelé dvou
kol a kamarádi motorkáři.
Tento rok proběhljiž lV. ročníknohejbalového turnaje Zlobr - cup.
Jak jinak než v luxusním prostředí
našeho areálu, a jak jinak než v podobě dobrého jídla, piva, zábavy
a dobré kořalky. Jelikož výkonnost
týmů stoupá, snažímese o to, aby
i ceny měly svou úroveň! Proto dík
všem kteřísponzorský dar dali!
Tento rok byl pro Vás vybudován bazén obrovských rozměrů,
po zkušenostech budeme muset
příštírokještě koupit plavčíka,a to
hlavně na večerníhodiny.
Nějaké novinky na výročníV.ročník chystáme, tak ten kdo dorazí,
nebude litovat.
ve čtvrtémročníkuse zúčastnilo
8 týmů.
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ČAPŠTí ztoB

1 místo:

DĚVKAŘl
(Milan Novák - Hana Sládková
Jirka Sládek)
2 místo:
ELEFANTl
(Jaroslav ČrZet - Karel Toufar
Krsička Radim (Pavel Elis))
3 místo:
TUČAPŠTÍ
ZLOBŘl
(ČožíkMartin - Kovanda Petr
Ondřej Šesták)

-

-

l"

SKTučapy, Pavlovi Elisovi, Romanu
Šmitovi,Josefu Kuhnemu a samo,
že fanouškůmtaky. Všem přejeme dobré vánoce a fajn rok 2015.
(a pod stromečkem barel benzinu,
ať můžemejezdit a jezdit a ..,)

Martin Čožík

WWW.Zlobři.unas.cz

-

Takže v roce 2015 se těšímeu takového malého - avšak významného výročípřipátém ročníku.

Velké díky za pomoc Všem, kteří nějakým způsobem napomohli
výborné akci a dobré náladě. Zejména panu starostovi, předsedovi
k

Ř
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
pro děti je to ukončeníprázdnin
SDH Tučapy měl v letošním roce Štěpánůvturnaj ve stolním tenisu
malé výročí,kdy slavil 95 let své- a fotbalové utkání svobodní-že- ve Vážanech, opékáníU oveček
ho trvání. V rámci tohoto výro- natí. Dále pořádáme různékul- a spolupořádáme maškarníkarčíjsme byli pořadateli okrskové- turní akce jako únorový maš- neval. Dále téžorganizujeme sběr
železa papíru nebezpečného odho kola soutěže v požárnímspor- karní ples, stavění a kácení máje
tu s následnou večernízábavou. azájezd na pouť na Svatý Hostýn, padu a elektroodpadu po obci.
Taktéžjsme již tradičně pořadateli pohárové soutěže, O pohár starosty SDH", která je zařazena do
Velké ceny okresu Uherské Hradiště. V tomto roce to byl již 25 ročník. Na místnímfotbalovém hřišti se v neděli 13. 7. sjelo 18 družstev mužů8 družstev žen z okresů
UH, ZL, KM a VY. V kategorii muži
zvítězilo družstvo Vésky A časem
17,62 s, družstvo Tučap obsadilo 9 místo časem 25,25 s. V kategorii žen zvítězilo družstvo Salaše časem 20,23 s. Družstvo mužů
nad 35 let se zúčastnilosoutěže
v Tučapech u Vyškova a ve své kategorii skončilo na 3 místě.Z dalšíchsportovních akcí připomenu

VcELARl
Nevětší hodnoty odvádí včely li- je vosk. Dříve se svítilo svíčkami ze
dem v podobě opylovací činnos- včelíhovosku, po objevení parati. Je odhadováno, že z celkového fínu ztrácí vosk význam a používá
objemu je to 90% a teprve zbýva- se spíšev kosmetice a chemickém
jících10% tvoří hodnoty ostatních průmyslu. Žvýkání voskových víček
včelíchproduktů. Nejznámějším při vytáčenímedu snižuje nebezpeproduktem je med. Med je slad- čízubního kazu a dochází k dezinký avšak jeho největší přednostíje, fekci zažívacíhoústrojí- předchází
že je to přírodní látka a jeho pravise zejména výskytu vředů. Propoje
prospěšné.
lis je silně aromatický.Tvořího látky
delné užívání zdraví
pryskyřičné povahy a výměšky včeAž v předminulém století vynalezlích žláz. Propolis se využíváproti
li lidé sladidlo vyráběné chemickou
cestou - řepný cukr. Je to ale pro- bolesti zubů, zpomaluje vznik paradukt, který přináší i problémy a to dentózy, Propolisovou mastí lze léčit pásový opar. Má také schopnost
např. zubníkaz. Dalším produktem

ničit bujeníbuněk, prokázal se dobrý účinekproti rakovině a plicní tuberkulóze. K výrobě lékůse používá imateříkašičkaa včelíjed,omeprozeně i pyl. Pro širšívyužitítyto
nejsou.
významné
dukty už tak
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Po 5-ti letech jsme mohli v letošním roce opět volit do Evropského
parlamentu. Celkem kandidovalo 39 politických stran a uskupení.
ObecTučapy měIa celkem 200 vo!ičů.K voIbám přišlo 43 voličů,vo-

lební účastbyla 21,50 o/o.Výsledky
byly následující:
KDU ČSL 11 h!asů, ANo 9 hlasů,
Česká pirátská strana 6 hlasů, Úsvit
přímé demokracie T. Okamury

6 hlasů, LEV 21 - Národní socialisté
3 hlasy, ČSso 2 hlasy, Koalice TOP
09 a STAN 2 hlasy, KSČM 1 hlas,
Koalice SP a NO 1 hlas, Moravané 1
hlas, Strana Zelených 1 hlas.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU Čn
Společně s volbami do zastupitelstev obcí proběhly i volby do
Senátu Parlamentu ČR.
1.

lvoValenta 63 hlasů,
Alagia Alessandro 0 hlasů,
Mikula Stanislav lng.0 h|asů.

Výsledky:
Botek Pavel lng.2] hlasů,
Galuška Luděk doc. PhDr. CSc. 16 hlasů,

kolo

201 voIičů
- vydaných obálek 126
- účast62,690/o
-

Pijáček Jan 6 hlasů,
HučíkVáclav 0 hlasů,
Doupovcová Hana lng.3 hlasy,
Mařák lvan !ng. 5 hlasů,
Botek Zdeněk doc. RNDr. 9 hlasů,

2. kolo
201 voličů

-

-

vydaných obálek77
účast38,31o/o

Botek 18 hlasů
2. lvo Valenta 59 hIasů
1. Pavel

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Po čtyřech letech se na podzim
také konaly Volby do zastupitelstva obce. celkem kandidovalo
25 kandidátů. V seznamu voličů

Tučapy 2014
Alfréd Kadavý
2. Radek Elis
3. Bronislav Rezek
bylo tentokrát zapsáno 201 voličů. 4. lng. Petr Císař
K volbám přišlo celkem 143 vo]ičů 5. FrantišekVanda
tj. 71 ,14

1.
1.

32
26
32
24
20

o/o.

Do Zastupitelstva obce bylizvoleni: Alfréd Kadavý Petr Elis, Radek
Zelinka, PhDr. Jiřina RozsypaIová,
Mgr. Zdeněk Gajdoš.
Na ustavujícím zased ání ZO konaném dne 7. 11. 2aÁ byli zvoleni
do funkce:

Starostky:
PhDr. Jiřina Rozsypalová
Místostarosty: Alfréd Kadavý

2. Nezávislí- Nový směr
1. Alena Brázdilová
2. PhDr. Jiřina Rozsypalová
3. Mgr. Zdeněk Gajdoš
4. Radmila Rožková
5. Helena Mokrášová
3. Strana nezávislých
1. Petr Elis
2. Radek Zelinka
3. Pavel Elis

48
53
60
37
28

59
39
35

Spišiaková
MiroslavVanda

4. Anna
5.

23
25

4. Sbor

dobrovolných hasičů

Roman Brázdil
2. Roman Zapletal
3. Lukáš Rožek
4. ZdeněkValenta
5. Martin Čožík
1.

5.

38
16
10
15
3

Sportovci

Spišiak
2. Roman Šmít
1. Patrik

3.|ng. Richard
4. Ondřej
5. Miroslav

Podráský

Šesták
Šlechta

16
11
11

3
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lNFoRMAcE z RADNIGE
Obecní úřad Tučapy
Kontaktní spojení:
Obecní úřad,687 09 Tučapy č. 30
telefon: 572 593 362
e-mail: obec@tucapyuh.cz,
www stránky - www.tucapyuh.cz

starostka obce:

úřední dny:

PhDr. Jiřina RozsypaIová

ponděIí 07.00 - 11.00
středa 12.00 - 18.00

731 618711

Místostarosta obce:
Alfréd Kadavý
776 314 970

Vyřízení žádostímimo úřední
hodiny je možnépo domluvě na
tel.:572 593 362.

PoPLATKY
ZA ODPAD:

SPLATNOST POPLATKŮ:

Výše popIatku pro rok 2015 zůstává stejná a to 480,- Kčlosoba/

Poplatník můžepo dohodě uhradit poplatky takto:

kalendářní rok.

Poplatek majitelé rekreačních

-

v ročnísplátce do 31. 1. 2015

objektů:
a80 Kč/objekt/ka lendářn í rok.

-

v pololetních splátkáqh l. splátka do 31. 1. 2015 a ll. splátka do

31.7.2015

zpŮsoB únRnov popLATKŮ:
hotově na pokladně obecního

úřadu v hodinách určených pro
veřejnost a to každépondělí od
7.00 do 1 1.00 a středu od 12.00
MÍSTNÍPOPLATEKZE PSŮ:
do 18.00. bezhotovostně na účet
č. 13020721 /01 00, variabilní symPoplatek ve výši ve výši 60 Kč bo!je číslopopisné RD
a každý da!šípes 100 Kč. Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.

8

Děkujeme za dodržovánítermínů
splatnosti.

obecní úřad bude

v době

od
23.12.2014 do 2. ledna 2Q15 uzavřen.
Veškeréplatby
hotovosti za
rok 2014 provedte pondělí
22. prosince2014.

v

v
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Od 1.1.201 4do 16. 12.2014
Nejstaršíobčané
Anna Malíková

Tučapy č.23

95 let

Růženakoželuhová

Tučapy č.112

93let

Františka MikIíková

Tučapy č.114

90let

Ludmila Šmitová

Tučapy č. 1 01

89let

Anna svobodová

Tučapy č. 73

84let

Antonín Šuchma

Tučapy č. 79

84let

FiIomena Fryštáková

Tučapy č. 7

83 let

Sýkora Josef

Tučapy č.4'|

83 let

kedroňová Ludmila

Tučapyč.115

83 let

Anna Hýbnerová

Tučapy č.96

83let

Františka Hlaváčková

Tučapyč.111

82let

Hedvika zbořilová

Tučapy č.88

81 let

Tomáš Taťák

Tučapy č.40

80let

Narození
Nela Spišiaková, Tuča py č. 7 8, narozena

1 1.

2. 201 4

Sňatky
Jana Vandová,Tučapy - Zdeněk Slavík Buchlovice

tlmrtí
Ján Martínek,l 4. 1 . 2014,Tučapy č. 98

Filomena Křivánková ,20.'|. 2014,Tučapy č. 16
Ludmila Jelínková, 30.7.2014, Tučapy č. 76

9
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EVlDENCE OBYVATEL
do 1 6.12.2014

přihlášeni

OdhIášeni

Marie kozárová

na č.p. 106

Tomáš Hlaváček, Uh. Hradiště

Margita Šlechtová

na č.p.60

Richard Křapa, Uh. Hradiště

Zdeněk Heiný

na č.p, 1 19

Gabriela Křapová, Uh. Hradiště

lvana pavelková

na č.p. 136

Marcela Křapová, Uh. Hradiště

Adéla Janíková

na č.p.136

Marie Vandová, Uh. Hradiště

Ondřej Pavelka

na č.p. 136

Marie Závodová,Zlín

karel Hrdina

na č.p. 16

Ludmila Martínková, Praha

Olga Hrdinová

na č.p. 16

M

Jiřina Rozsypalová

na č.p. 'l 10

petr stodůlka,vážany

Radek Kuhne

na č.p. 71

Jana Slavíková, Buchlovice

oldřich polách

na č.p. 83

llona Sedláčková, Brno

10

i

lada Šteifová, Y ážany
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PoZVANKY NA RoK 2014-2o15
,ó

STEPANUV TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

TUČAPSKÁ ŠrnnnpRLA

26. prosince2014

V sobotu 17. ledna 2015 od 14.00 hod.

Registrace hráčůod 12.30 v KD

Děkujeme za poskytnuté vzorky.

8. ročníkkoštu pálenek

MASKARNI PLES

Sobota 7.února2015
LCR Buchlovice
srdečně zvou hasiči.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
- Zlobr- cup - 5. ročník
sobota 8. srpna 2015
Sportovní hřiště

11
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SLOVACKE HODY S PRAVEM
3.10-4.10.2015

Připravte si včas slovácké kroje.

12

