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vÁNočruínoz.líruANí
Tak - a zase už jsou tu Vánoce ! Předěly času člověk vnímá nárazovitě, ne
pozvolna, je to jako když žijete s ma-

lým človíčkemkaždý den - připadá
vám pořád stejný - změny jsou docela drobné a neznatelné, ale stačí
když odjedete na měsíc nebo na čtvrt
roku, neřku-|i na rok. Když se vrátíte, okamžitě vidíte, jak se malý človíčekzměnil, jakvyrostl, jaký jez něj rozumbrada, jak povídá, je to, skoro by
se dalo říci, jiný človíček,tohoto už
tak neznáte, překvapuje vás na každém kroku a v případě malého dítěte
většinou příjemně.
Trochu podobné předěly formou
šokůčlověk zažívákdyž jde na sraz se
spolužáky, které neviděl několik let,
zpočátku máte pocit, že jste si spletla
místo, že tady mají sraz nějací staříci,
koneckonců nikoho v sále, kde se živě
baví, nepoznáváte, až najednou jeden z nich se k vám začne vrhat, oslovuje vás vašímjménem a vy nevěřícně zíráte, co po vás ten cizí starý člověk můžechtít. Po chvíli vám dojde,
že je to Karel Trubačík,se kterým jste
na základní škole seděla v prostřední řadě v druhé lavici. A když se podíváte pořádně, vidíte, že jo, je to on,
ale poznáte v něm toho Karla jedině podle toho, že stejně jako tenkrát
i dnes pořád stejně gestikuluje a oháníse rukama a stejně jako tenkrát, vás
to zase pěkně štve, Jinak ale se vám

zdá pěkně zdevastovaný a hned vás
napadne, že i vás spolužáci vidí podobně jako Karla Trubačíka,i kdyžvy,
když se vidíte každéráno v zrcadle, si
na změny pomalu zvykáte a nakonec
vám to ani nepřijde, že je z vás úplně
jiný člověk, to právě uvidíti, kteřívás
dlouho nepotkali.
Předěly jsou taky vaše narozeniny pořád jedete, fungujete, prostě žijete, jak se dá, a najednou je tu den,
který máte napsaný v občance, jako
den, kdy jste přišli na svět, A každý
z rodiny a dobrých známých cítípovinnost vám připomenout, že už jste
tady od toho dne narození přeskákali
pěknou řádku let a každý rok se vám
v tento den připíšedalšíčárka nebo
vráska nebo šedivý vlas nebo něco
dalšího. tieba,,pneumatika" na břiše
a všichni várn přejí zdraví a chtěli by to
s r.,an, os]a,r,ovat a vy máte pocit,
že zr,' -en; cc slavit, snad jen to, že
i s těnri ,.,r,áskami a pneumatikami
a šed:namijste ještě pořád živíachutná vám jíst. A chte nechtě se zase dostanete do rozjímání, jak ten Čas letí,
že byste ho snad aninevnímali, kdyby
nebylo těch předelu kdy vám to vaše
okolí naservíru,!e.
A Vánoce jsou taky takovým předělem, ještě navíc podporovaný tím, že
těsně po nich kcnčícelý rok našeho
gregoriánskéhc kalendáře a přepíše
se po prvním lednu datum.

l když se v rodinách většinou zachovávají ustálené rituály, přece i tady
nastávají změny - stromeček je menšínebo větší,dárky jsou bohatší či
chudší nebo třeba se od dárků úplně
upustí, když se děti stanou dospělými
a pěstuje se místo nervózního běhání
po supermarketech ta vytoužená pohoda a klid a čas tím pádem také přestane utíkat, všechno se uklidní, uvaří se čaj, zapálí svíčkaa najednou je tu
taky předěl, Vánoce jsou jiné než ty
loňské, času, který je nedostatkovým
zbožím,je najednou habaděj, a když
ho máme habaděj, tak ho můžeme
rozdávat jako dárek nejvzácnější, věnovat ho sobě, rodině, přátelům, zvířátkum, piírodě, všem, které máme
rádi a víme, že ten darovaný čas nepřijde nazmar, že si ho užijeme - darujícíiobdarovaný - a že nám z tohoto
dárku vzniká zákonitě radost a krásné
vzpomínky, které si uchováme do dalšíchpředělu jako jsou narozeniny, Velikonoce, dalšíVánoce a jiné, kolik si
jich jen vymyslíme.
potom i narozeníBožíhodítěte můžeme chápat pouze jako symbol čistoty a nových začátků,neboť jak jsem
se někde dočetla .Ježíškristus se narodil někdy úplně jindy, možná prý na
podzim nebo na jaře,
Jiřina Rozsypalová
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JAK BEZEL RoK2015
Na konci loňského roku po komunálru Dětský karneval, v březnu ve 5poních volbách do zastupitelstev obcí lupráci s našíknihovnou velikonočvzniklo i v našíobci nové pětičlenné ní dílničkapro děti a taky Noc s A^zastupitelstr,,o se dvěma členy ze zadersenem, v dubnu jsme oslai,,i - 3C.
stupitelstva bývalého a třemi zastupivýročínarození našeho význarnnételi novými.
ho rodáka Bedřicha Beneše BuchloZrekapitulujme alespoň ve stručnos- vana výstavou dětských kreseb, kteti, jaké úkoly, 3 povinnosti zastupitelé
rá v našíknihovně zůstává jako stálá
v uplynulém roce řešili, čímse zabý- expozice až do konce letošního roku.
vali, v čem budou pokračovat i v dalHasiči se tradičně postarali o stavění
šímobdobí.
i kácení máje, v dubnu se zúčastnili
pouti na Svatý Hostýn. Naše ženy přiPrvním a nejduležitějšímúkolem nopravily v květnu s dětmi úžasnépásvého zastupi:elstva bylo velmi rychle

sestavit pokud možno vyrovnaný rozpočet obce na letošnírok, abychom
se nedostávali do zbytečných problémů napříklac s rozpočtovým provizoriem.
Všichni víte, ze díky dluhu, který tvořítéměř jedru třetinu celkové částky,
se kterou muzeme disponovat, nelze
plánovat žád:ér,elké akce, neboť vel-

kou část našich výdaju tvoří platby
bez kterých b), obec stejně jako domácnost nemohla íungovat, což jsme
také zmiňovali v srpncr,ém Zpravoda-

ji.

Nyní na konci rcxu ,rn-23:ne (ons:atovat, že jsme ,,,,,.c, ^=1) rozpccet
dodrželi, s ceixc,,o- : anci buce:e
seznámeniv lec-r. ]]- ó.
Pokud začneme zaba,"cu a kulturními akcemi tak v prss:ci 2014 jsme
s našimi vynikajícim scolupracovníky především z řad našicn žen, maminek a babiček uspoiadali Mikulášskou zábavu s nadílkou a rozsvěcováním vánočního stromu, v lednu byla
tradičníTučapská štamprla. v úno-

,§- ..;
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mo písniček,básniček, tanců a scének
při příležitosti Svátku matek.
V červnu jsme zorganizovali Vítání

občánků, tentokrát poněkud netradiční,neboť jsme vítali všechny naše
občánky narozené od roku 2004, na
konci června jsme se sešli u táboráku
za obecním úřadem.
V červenci opět tradičníakcefotbalový zápas ženatých proti svobodným,
hasičská Pohárová soutěž a v srpnu
Konec prázdnin u oveček.
září ve znamení slavností vína
v Uherském Hradišti, v knihovně vyrábenídrakůs dětmi, v říjnu v režii hasicu tradičníhody s právem.
\/ iistopadu jsme uspořádali besEcu
s duchodci s přednáškou MUDr }laše a nyní v prosinci opět Mikulášská nadílka pro děti, tentokrát s vánočnímtvořením svícnů,perníčkú
a jiných tradičníchvánočních ozdob
a s rozsvěcením vánočníhostromu.
Takto byla kultura azábava, ale nejen
tou jsme letos vTučapech žili.

Na začátku roku jsme formou anke-

ty požádali naše spoluobčany k vyjádření svých přání a názorů k tomu,
jak by mělo spravováníobce vypadat.
Výsledky jsme zpracovali a uveřejnili
v srpnovém Zpravoda)i. Staly se naší
ir,spirací pro dalšípráci.
Uskutečnili jsme také setkání s představiteli hasičůa místním farářem Antonem kasanem.
Vydalijsme novou vyhlášku, která řeší
nakládánís odpady a připravili návrh
nové vyhlášky o dodržování nočního
klidu a pořádánírůzných oslav na veřejnosti.

Zorganizovali jsme brigádu ke Dni
země a uklidili okolí našívesnice, dalšíbrigáda si vzala za své úklid na návsi a také v prostorách bývalé knihovny.

Oslovili jsme majitele pozemků na
místním hřbitově, inspirováni některými občany, kteříse rozhodli darovat

tyto pozemky bezúplatně obci, abychom tímto způsobem získali všechny pozemky na hřbitově do majetku
obce.

Dalšíúkol, který si nové zastupitel-

st,.,o předsevzalo, byla úprava obec:tho webu tak, aby se stal uživatelsky

piehlednější, grafi cky nápaditější, celkově zjednodušený v hledání inforn,lací o našíobci.
Rozdělili jsme kompetence jednotlivých členůzastupitelstva, abychom
docílili efektivnějšíhovyužitíjejich
znalostí a dovedností. Pozitivní výsledky tohoto členěníjsouzatím pouze částečné.

2015
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Jak už bylo zmíněno v srpnovém
Zpravodaji připravujeme projekt
komplexních pozemkových úprav,

momentálně jsme stále ještě ve fázi
přípravné,předpokláda né zahájen í je
v příštímroce.
,,Oprášili" jsme projekt rekonstrukce
chodníkůa části silnice lll. třídy, který
byl zpracován v roce 2O1 1, připravujeme ho spolu s projektanty, Ředitelstvím silnic a dalšími dotčenými subjekty tak, abychom se mohli přihlásit
k vyhlášeným dotačnímprogramům,
které by nám jej pomohly realizovat
v příštíchletech.

V polovině roku došlo ke změně na

pozici místostarosty obce - rezignoval pan Alfréd Kadavý a byl nahrazen
panem Bronislavem Rezkem, který
byl do této funkce zvolen na mimořádném zasedání zastupitelstva dne
28.7,2015.
Časově pos|edním počinem byl nákup nové ledničky, mikrovlné trouby
a 2 rychlovarnýcn konvic do kuchyně
kulturního domu.
V závěru roku probehne pravidelná
inventura, administrativně je třeba
po novém roce vyoai novou vyhlášku o poplatcích, zrevidovat jedna-

cí řád, vypracovat plán kontrol a dalšínezbytné úkony související se sprá-

vou obce.

Chtěli bychom poděkovat všem
občanůmi zastupitelům, kteří se

aktivně podílejí na jakékoli činnos-

ti prospěšné pro obec za jejich ce-

loročnípráci a popřát všem spoluobčanůmbez rozdíIu klidné svátky
vánočnía příštírok 2016, aby nám
všem přinášel št'astný život a životní zkoušky, bez kterých to v životě nejde, jen takové, které zv!ádne-

me!

Jiřina Rozsypalová,
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VÁNOCE VTUČAPECH
Myslím, že už je to zase tady, Když
musím jít nakoupit ty nezbytné věci,
které kupuji týden co týden, tak opět
vidím obchody plné lidía všichni naku pují, Nej lepšízboží,nejdokona lejší
výrobky, za bezkonkurenčníceny, tři
kusy za cenu dvou, ba dokonce mnozínakupujídocela zadarmo. Až se člověku tají dech nad tím, jak je to všechno výhodné a kolik bych prodělal,
kdybych si snad některé věci dokonce vůbec nekoupil.
Je ale něco, co si nekoupíme v žádném obchodním řetězci, protože to
NĚCO je skutečně zdarma! A každý
toho můžemít, kolik chce, když bude
opravdu chtít. Je to Božíláska, kterou Bůh rozdává po plných náručích,
A zvláště v této době. Protože doba,
kterou prožívámev těchto dnech,
patří k těm nejkrásnějším obdobím
roku. Je to doba, která v sobě skrývá jisté napětí, je to doba očekávání. Je to doba, kdy se vracíme do dětských let a čekáme, až On přijde. Ale
protože už jsme velcí, víme už, že až
se to očekávání naplní, že nesestoupí po zlaté šňůře, ani na sáňkách ani
na ničem jiném, protože Ten, na kterého čekáme, nepřijde, aby byl mezi
námi, ale aby byl v nás. Aby ozdobil

nazáře
a zazníjemná melodie štěstíata záře
bude vystupovat z každéhoz nás a tisrdce těch, kdo ho tam pozvou. V

šem nitru se rozsvítítajemná

chounká melodie se spojído nádherného akordu,..

Období adventu je tady proto, abychom se na to připravili, abychom se

Pro mne budou tyto svátky výjimečné
tím, že to budou první moje vánoce
v Tučapech. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych z celého srdce
poděkoval všem, kteří se přičinili o to,
abych se v novém prostředí mohl zabydlet, byl to opravdu veliký kus práce. Věřím, že naše vzájemné poznávání bude pokračovat i nadcházejícím roce, do kterého vám všem přeji
hojnost Božíhopožehnání, mírv srdci
a radost ze všeho, co se podaří.
Požehnan{ št'astnéa klidné vánoč-

naučili vidět a naslouchat, protože to,
co přijde, je velmi subtilní a kdo nebude připraven, můžepřijít zkrátka.
Zato ti, kdo se připraví dobře, budou
to štěstímoci rozdávat a sami z něj ní svátky vám přeje váš výpomocbudou ještě dlouho žít.
ný duchovn í,
P.Vavřinec Černý

vÁruočruípRocnRM v KoSTELE:
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VigilieSlavnostiNarozeníPáně.
Slavnost Narození Páně.
Svátek sv. Štěpána.
Svátek Svaté Rodiny

- mše s obnovou manželských slibů.
Svátek sv. Mládátek, mučedníků.
mše sv. na poděkování.
Slavnost Matky BožíPanny Marie.
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VÁŽENÍ, MlLÍ SPOLUOBČANÉI
Před rokem jste mězvolilido místního zastupitelstva a vzápětí mi
byla svěřena starost i radost radního, který se věnuje kulturnímu
a sociálnímu dění v Tučapech.

Je příležitostohlédnout se zpět

v čase, zavzpomínat a tak trochu
bilancovat.
Hned v úvodu bych chtěl poděkovat všem sousedům, kteří se obětavě podílejína organizaci všech
kuIturních akcí. Nešetří svůj drahocenný čas pouze pro sebe
a snažíse vytvořit něco pěkného
i pro druhé.

Můžemebýt pyšnína všechny
spolutvůrce už tradičníchhodů

Snažímese myslet i na naše důchodce, seniory. l pro ně chceme
s právem, stavění máje, Tučapské nadále uskutečňovat zajímavé
akce, nejen besedy.
štamprle...
Mám velkou radost, že se nám daří Hodné obdivu jsou všechny ženy,
maminky, babičky, se kterými
vytvářet, realizovat i nové, nezavejsem
se setkával při každékulturdené akce. Zase velké poděkování
všem obětavým nadšencům, kteří ní příležitosti. Jejich nadšení mě
vždy posilovalo. Doufám, že jim
se věnují dětem!V místníknihovně by se bez jejich přičiněníne- jejich elán vydržíipříštírok!
uskutečnila spousta příjemných
Takže hodně sil, štěstí,lásky v tom
a tvůrčíchsetkánís dětmi i dospělými. Děti tu malují, kreslí, čtou, novém roce 2016 ! Kultura kultivuposlouchají, tvoří... Poznávají jiný je!
Mgr. Zdeněk GAJDOŠ
svět, než je ten na monitoru,

MoToRKÁŘl - TUČnPŠTí zlosŘl
Zdravím spoluobčany,
Díky všem Tučapjákům kteří dorazili a podpořiliTučapské zlobry ať už
hrou a nebo lehkou podporou bufetu, která vedla k výbornému víkendu.

Příště 12. 8. až i 4. 8. 2016 se budu
těšit.
www.zlobri.unas,cz

Fajn vánoce a rok 2016
Martin Čožík,TučapšťíZlobři

KNlHOVNA INFORMUJE
Místnílidová knihovna funguje

v nových prostorech více než rok.
Přibylo nám knih i čtenářů.
S pomocí žen se podařilo uspořádat několik akcí - děti vyráběly
hrady, draky, malovaly velikonoční vajíčka,pletly pomlázku a strávily noc v knihovně.
Pro staršíčtenáře jsou bohužel
překážkou nepříjem né schody.
Na letošní rok připadlo výročí130
let od narození Bedřicha Beneše
Buchlovana, učitele, spisovatele,

knihovníka a našeho rodáka. pan
učitel Zdeněk Gajdoš s dětmi namaloval obrázky vztahujícísek tomuto výročí.
Z obrázkůjsme v knihovně uspořádalivýstavu.

6

V dnešníuspěchané době máme
na čteníknížekmálo času, přijd:
te se na chvilku zastavit a nějakou
třeba jen prolistovat,..
Zuzana ZAPLETALOVÁ,

knihovnice
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co PŘlNEsL TENTo RoK HAslČŮrvr
Letošnírok sebou přinesl změny ve naše družstvo zúčastnilo a už ted'víme,
vedení sboru dobrovolných hasičů. že máme co napravovat, abychom se

V únoru byla svolána volebnívalná hro-

opět vrátili na vítězná místa, jak tomu

zYážan, podařilo hody náležitě osla-

vit, až do pozdních hodin při doprovo-

du DH Boršičanky.
Cílem sboru je také pokračovat v rozvíPříprava a uspořádání každoročního jení a zvelebování sportovního areálu
fotbalového klání,,svobodní mládenci
a proto jsme uspořádali několik brigád
vs. Ženatí pánové'i které se hraje vždy na rekonstrukcizídky na místním sporna začátku měsíce července, bylo potovním hřišti, kde se podílíme nejen
někud bouřlivé, ale nakonec vše dobře
nápomocně, ale také i finančně poddopadlo, při pokračujícízábavě u stea- porujeme ostatní složky, které pořádají
ků a vychlazeného pivečka. Děkuje- nějaké akcgnejen na společnémsporme všem, kdo se na této akci podíleli.
tovním areálku. Za zmínku jistě stojí,
hodnocujeme a také zde neodmysliDalšíz nových cílůsboru je podpože máme člena sboru _Jaroslava Zapletelně patří sborem a dalšímidárci přira nejmladších hasičů/Soptíků/ v zís- tala v okresní radě preventistů, kde zachystaná bohatá tombola o velmizají- kávání zkušeností v oblasti požárního stupuje náš sbor a přejeme mu
hodně
mavé a lákavé ceny.
sportu a vše s tím spojené,
úspěchů při plnění náročných úkolů.
pod vedením Romana Šmítaa not- l když závěr roku se
Na začátku měsíce dubna hasiči uspokvapem blížLješřádali sběr kovového odpadu, starých
né podpory našich členůa rodičů,byli
tě nás čeká tradičnísportovní utkání
lednic a elektro odpadu na kterém se po velmi krátké době Soptíci schopni
ve stolním tenise pro všechny věkopodílela většina členůsboru. Díky obpředvést své nově nabyté dovednosti
vé kategorie, které se uskuteční26.12.
čanům,kteří odpad pro nás nachystali,
na 26.ročníku,,O pohár starosty SDH".
v 13.00 hod. v kulturním sále, kde na
můžeme uskutečnit některé akce po- Narrzdory tomu, že naše soutěžní druž- vítěze čekajínové putovní poháry a zařádané během roku.
stvo není momentálně tak aktivní jako jímavéceny. Přijdte změřit své síly, poVelký úspěch zaznamenal každoroč- dříve, se na tuto soutěž sjel velký počet případě podpořit všechny soutěžící.
ní zájezd na hasičskou pouť na Svatý soutěžních družstev které chtěly zís- Jak je z tohoto malého souhrnu patrHostýn, který se konal koncem dubna,
kat putovní pohár. Nakonec se to poné, letos jsme toho zvládli docela dost
kdy pro hojnou účastjsme s organi- dařilo družstvu z vrbětic, které k nám
i přesto, že se nám vše nepodařilo tak,
zátorkou Alenou Burešovou objednazavítalo poprvé. Velkou radost jsme jak jsme si představovali a máme ještě
li patrový autobus, abychom potěšili prožívalize stříbrného poháru, který co zlepšovat. Rádi uvítáme každénové
všechny přihlášené nejen z našíobce,
nám vybojoval domácí tým v kategonápady a rady. A kdo má zájem klidale zvláště naše děti ho značně ocenily,
riimužinad 35let.
ně přijďte mezi nás, rádivás přivítáme
Tradičnístavění i kácení máje jsme za
Vlýznamnou kulturní událostí je po- v našem sboru dobrovolných hasičů.
podpory obce a hospody,,PAČUpub" řádání tradičních hodů s právem, ko- Na závěr bychom vám všem chtěli pozvládli v krásném jarním počasí,kdy nané první říjnovou sobotu. Bohužel, děkovat za podporu a popřát příjemné
obě akce přišla podpořit většina spo- se letos podařilo zajistit pouze jeden
prožitísvátků vánočních, hodně štěstí
luobčanůa pro dětijsme připravili tápár a to Ondra Šesták a Nikola Jiřičko- a zdravív novém roce.
borák s opékáním špekáčků.
vá, který na sebe vzal úkol stárkování.
Pavel Elis starosta SDH
V květnu proběhla okrsková soutěž hal přes tento zádrhel se za velké účasti
a Alena Burešová jednatelka SDH
sičův sousedních vážanech, které se krojové chasy, dětí a pěveckého sboru
mada, na které odstoupili členovévýboru, a proto jsme si mezi sebou zvolili
nový výbo1 který si stanovil cíle k zlepšováníchodu sboru, ale zároveň chce
zachovat osvědčené tradice a zvyklosti. První letošní akce je již tradičnímaškarní ples, kde máme možnost si vyzkoušet dovednost při vymýšlení netradičníchmasek, které pravidelně vy-

bývalo v minulosti zvykem.
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SLAVNÝ RODÁK - BEDŘICH BENEŠSUCHLOVAN
ezie i předlohy ze světové dramatiky (Shakespeare) a literatury (A, Fran-

ce. L. N. Tolstoj). Beneš se pokoušel
io poezii, (prvníbásnické pokusy pu-

blikoval v Neumannových Šibeničkách a v H|asu Lidu), zejména o ver-

šovanépovídky, a o románovou a povídkovou tvorbu pro dospělé, zvláště s náměty z venkovského prostředí svého kraje a s autobiografickými
prvky.

Po celý život rovněž působiljako zanícený pracovník a organizátor v bib-

iř

\_

Narozen 21. 4. 1 885
vTučape<h u Uh. Hradiště

Zemřel9.9.1953
v Uh. Hradišti

Autor povídek a loutkových her pro
děti, básník a prozaik inspirovaný životem a folklórem rodného slovácka,
překladatelz němčiny a polštiny, bibliofil, popularizátor a propagátor literatury a výtvarného umění, vlastivědný pracovník a publicista, knihovník.
Vlastním jménem Bedřich Beneš. Narodil se v rodině vesnického učitele. Studoval na reálném gymnáziu
v Uh. Hradišti, odtud přešel na učitelský ústav do Kroměříže. Po studiích
nastoupil učitelskémísto na obecné škole ve Zlechově, pozdějiv Buchlovicích. Roku 19'16 přešel na měšťanskou školu do Bzence, odtud po
dvou letech jako odborný učitel na
měšťanskou školu do Uh. Hradiště,
kam se roku 1918 natrvalo přestěho-

val. lntenzívně se věnoval popularizačnía veřejné činnosti, byl aktivním
členem Moravského kola spisovatelů
a řadu let působiljako městský knihovník.
Činnost a Worba B. Beneše - Buchlovana je rozsáhlá, zasahovala do několika oblastí. Nejvýznamnější část
představuje prozaická tvorba pro
děti, hlavně povídky z prostředí rodného kraje, popularizující črty o českých spisovatelích 19. stoletía o malířích,dále povídky s historickými náměty a sbírky krajových pověstí.
Dětem byly určeny ihry pro loutková
jeviště, zpracovávající starší oblíbené
loutkářské látky, náměty z lidové po-

liofilském hnutí, dále na poli knižní
kultury a grafiky, popularizoval literaturu ivýtvarné umění, vydával práce k]asikŮ Českéliteratury a soustavně se věnoval vlastivědné práci. Autorova literární pozůstalost a část sbírek je uložena ve Slováckém muzeu,
Ex libris a grafiky, které sbíral, v|astní
Galerie města Ostravy.

Redigoval:
časopis Bibliofil (1930 - 1941), knižnici Naše rozpravy (1920), sborníky
Kvítírůzných zahrad (1920), Pamětní list 3. schůzky moravských bib]iofilů (1930), 50 let státního reálného
gymnázia v Uh. Hradišti (1934), Pamětní list 6. schůzky moravských bibliofilů a exlibristů (1934), Pamětnílist
9. schůzky moravských knihomilů ve
ValašskémMeziříčí(1937), Katalog
výstavy Slovácka 1937 (1937)

Pseudonymy a šifry:
Bedřich Buchlovský Bedřich M. Beneš z Kola, B. Wolfram Neděle
M. Bedřich, Ben Walther, Beno Boria,
bbb, BBB,

Prameny:
Lexikon českéliteratury.
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SLAVNÝ RODÁK - BEOŘICH BENEŠBUCHLOVAN
Ukázka z tvorby
Bedřicha Beneše
BuchIovana:

promíšenéplevami a oddrátovala se
hrubými oky, do ní se dal kvas, shora
se přiklopila velkó křivule rovněž z kameniny a na spoji se pečlivě omazala
rovněž jílem s plevami, aby neunikaly póry.Křivulí nahoře byla prostrčena
asa dole opatřenó řetózkem a nahoSIOVÁCXÁSUVOVICE
ře klikou, tímto jednoduchým zařízeSlovácko nazývají kronikáři už od XVL ním se promíchóval kvas, aby se nepřistoletí,,zahrada Moravy'! Jeho dědiny paloval. Křivule vedla do chladícíkódě,
jsou obklopeny humny a sódky plný- kde k ní byla připojena spiróIovitě stočenó trubka, jížprochózely vydestilomi ovocného stromoví, stróně obrócejsou
jihu
samé vinohrady dávají- vané páry. Do kádě se stóle přivóděla
né k
studená voda, kde bylo možno, přímo
cí jakostnívína, při silnicích aleje třeš(prunus
avium), v chráněných mís- z potoka, jednoduchým korýtkem sbiní
tým zdlouhých desekv podobě písmetech višně (prunus cerasus), broskve
(prunus persica), marhule (prunus do,
na V a plnila se ledem a sněhem - pálívalo se jen v zimě. Destilót se zachymestica) a slívy (prunus insititis), ducoval
do dřevěného hrotka. První kaprancie a četnéodrůdy. Z ovocnóřské
tradice, děděné v tomto kraji po staletí ky se nazyvaly výskočky.
s generace na generaci,vyplývó pečliuý
Tomuto prvnímu pálení se říkó lutr
výběr druhů, zvláště peckového ovoce,
jim
nebo
lejtr. K pití se nehodí, je v něm přípéče,
věnují.
naši sadaři
kterou
a
liš olejů z pecek, páchne po juchtovici,
je
surový. Aby se zušlechtil, dává se na
pěstěné
dostóvarévy
se
Jako z dobře
jívýborná vína, rýzlink, veltlín, sylván druhý kotel, kde už nepřijde do styku
- archlebský rýzlink píval Napoleon 5 ovoceml a pólí se po druhé, znovu
a vzpomínal na něj i ve vyhnanství- překapává, aby se dosóhlo nápoje, jetak také znamenité peckovité ovoce muž neníhned tak rovna,
Kotly z kameniny byly později nahraV tomto kraji dóvá destilót mimořódjakosti
zovány
kvalitnějšími měděnými, ale jisze
sliv
slivovici.
ze
švestek,
né
jemný
rozdíltu zůstávó, asi tak jako
tý
A pálila se na Slovácku už od nepaměv kuchyni mezi vařením v nádobí hliněti.

dalo do topeniště vezděného do palírny pod dva kotly. Přikládaly se stonky,
rozštípanéa dobře vyschlé dřevo z pařezů. Dříve bývalyv selských pólenicích
kotly primitivní za kameniny pojímající
asitak 80 l. Kotlovitá kameninová nádoba se zvenčíomazala vrstvou hlíny

slovóckó slivovice

se

uchovóvala
v soudcích, v soudcích z dřeva nabývó nažloutléhozbarvení, kdežto ve skle
zůstávó déle čirá, Nažloutlého tónu
staré slivovice se dosahuje také barvením - sušenó švestka navlečenó na niti
se spustí na den do slivovice a opět vy,

tóhne. Pravá slovácká slivovice při požitínepálí v hrdle, ale př$emně hřeje
v celém těle.

Při těchto jedinečných, široko dale-

ko známých kvalitóch nópoje působí

údiv když prapagace s|ivovice, určenó pro export do Britska a USA a řízená

z Prahy, vypróví do světa anglické letóky, v nichž zaměňuje Slovócko

lašsko! Slavnó je valašská

za Va-

borovička,

ale není nad slivovici ze slovácka, Ale
ovšem, již kdysi Joža Uprka se případně vyjódřil o znalostech "zópadních
Slovanůi jak říkal Pražanům, o znalostech ve víně a slivovici!

dosáhnout, má původ próvě ve švestkóch slováckých, ani ze švestek z jiných

Tak pečlivě připraveného nápoje si
uměl lid vóžit, když bylo potřebí,,otrávit červa" zvlóště v zimním období zabijaček, kdy obzvlóšť tučná strava vyžadovala správného završení.Také
převážně pólili jen pro svou potřebu
a neprodali, Strýc měl třebas 5 věder
vlastní napólené slivovice a po trošce
se mu minula všecka doma.

jakosti, jako je slivovice slovóckó. Má
typickou příchuť a vůni po silici hořko-

,,Šakto není nic špatného, když nóm letos Pónbu požehnal, tož co s tým, mosíme to vypít!'
Malovaný kraj,4, l949, s.95 - 97

ném av kovovém.
Selské sťarépalírny na Slovócku byly
zařízeny dost primitivně. Některý sedlók sizařídilv humně pálenici pod doškovou střechou, v předsíňce se přikló-

mandlové, jež zvlóště vynikne, rozetřeli se pór kapek na dlani. Krósně perlí,
zapálí-li se na misce, hoří ryze modrým
plaménkem, kdežto ze slivovic, připravovaných po živnostensku, je plamínek
nažloutlý a kapka rozemnutá na dlani
zanechóvó stopy po vodě.

pravó slovóckó slivovice, tak zvaná sel,
ská, se pálí pouze ze švestek bez přiměšovóní jiných druhů ovoce a její uýjimečnó jakost, které nelze nikde jinde

krajů moravských a českých, aniz bosenských švestek se nedosáhne takové
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2a15 do 9.12.2015

Nejstaršíobčané
Anna Malíková
Růženakoželuhová
Františka Miklíková
Ludmila Šmitová
Antonín Šuchma
Filomena Fryštáková
Sýkora Josef
kedroňová Ludmila
Anna Hýbnerová
Františka Hlaváčková
Hedvika zbořilová

96let
94let

Tučapy č.23
Tučapy č.112
Tučapy č.114
Tučapy č. 1 01
Tučapy č. 79
Tučapy č. 7
Tučapy č.41

91 let

90let
85let
84let
84let
84let
84let
83let
82let

Tornáš Taťák

Tučapyč.115
Tučapy č.96
Tučapyč.111
Tučapy č.88
Tučapy č.40

Františka krsičková

Tučapy č. 104

80let

Tučapy č. 30
Tučapy č. 1 3

narozen 15.8.2015
narozena 18.8.2015

81 let

Narození
Daniel uvízl
Barbora Machotková

Sňatky
Jana Vandová,Tučapy - Zdeněk Buchlovice

Í#.'ll"*dová, 22.3.2a15,Tučapy

Ě

EVlDENCE OBYVATEL
do 9. 12.2015

přihlášeni

odhlášeni

Jan Doležal
Jan Vavřinec Černý
Jiří Šefl
petr křivák

Tučapy č.10
Tučapy č.39
Tučapy č. 80
Tučapy č.6

R9.12.2015 má obecTučapy 252 obyvatel.
10

Anna Hýbnerová
Barbora Machotková
Miluše olšaníková
Barbora olšaníková
Magdaléna Olšaníková
Dagmar Leinweberová
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INFORMACE Z RADNICE
Obecní úřad Tučapy
Kontaktní spojení:
Obecní úiad,687 09 Tučapy č. 30
telefon: 572 593 362
obec@tuca pyu h.cz,
www stránky - www.tucapyuh.cz
e-mai

l:

starostka obce:

úřednídny:

Ph Dr. Jiři na Rozsypalová
731 618711
Místostarosta obce:
Bronislav Rezek, 731 187 828
ČlenovéZO - Mgr.Zdeněk Gajdoš,
Petr Elis, Radek Zelinka

pondělí 07.00 - 11.00
středa 12.00 - 18.00

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

PoPLATKY
ZPŮSOB ÚX RnOV POPLATKŮ:
ODPAD:
.Výše poplatku pro rok 2016 zů- . hotově na pokladně obecního
úřadu v hodinách určených pro
stává stejná a to 48O,- Kč/osoba/
veřejnost a to každépondělí od
kalendářní rok.
. Poplatek majitelé rekreačních
7.00 do 11.00 a středu od 12.00
do 18.00.
objektů: a80 Kč/objekt/kalen. bezhotovostně uhradit na účet
dářní rok.
č. 1 30207 21 /0 1 00, variabi

bolje číslopopisné RD

l

n í sym-

DALŠÍPOSKYTOVAN ÉSLUŽBY:
Ověření podpisulegalizace - VyřÉ
zení úředně ověřeného podpisu.
. Ověření fotokopievidimace - Vyřízeníúředně ověřené fotokopie
originálu.

.

nnísrruípopLATEK zE pSŮ:
Poplatek ve výši ve výši 60 Kč .Služby Czech POINT - ověřené
a každý dalšípes 100 Kč. Popla- výpisynapočkáníztěchtoregisttek ze psů se platí ze psů staršíchrů státnísprávy:
3

měsíců.

SPLATNOST POPLATKŮ:
Poplatník můžepo dohodě uhradit poplatky takto:
- v ročnísplátce do 31. 1.2016
- v pololetních splátkách l. splátka do 31. 'l. 2016 a ll. splátka do
31.7,2016

. Rejstřík trestů
. Registr živnostenskéhopodnikání
.

Obchodnírejstřík

. katastr nemovitostí
-

.
.

Insolvenčnírejstřík
Centrální registr řidičů

Agenda informačníhosystému

datových schránek
. konverze dokumentů
11

EVlDENCE OBYVATEL:
trvalému pobytu a ohlášenízměny místa trvalého pobytu
. Poskytuje údaje z informačního

. Přijímá přihlášení k

systému
. Určuje popisná číslabudovv

obci

HŘBlToV:
. Pronajímá hrobová místa
.

Přijímá poplatky
hrobového místa

za

pronájem

2o15
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PLANOVANE KULTURNI
A sPoLEČENsKÉAKCE 2016
LEDEN
.

štamprla
(23.1.2016)

Tučapská
9, ročník

úruon

KVĚTEN . Kácení
. Den
.Zájezd do

ČeRvrrv

Řfueru

máje
matek
Bukovan

Slovácké hody s právem
1. 10. -2. 10. 2016
. Podzimní dílničky
. průvod světlušek
.

.Maškarníples(13.2.2016) Črnvrnrc

karneval
(termín bude upřesněn)

. Dětský

BŘEZEN
.

Velikonoční dílničkypro

. přednáška a beseda o

děti

. Hasičská
.

soutěž
utkání

Tradičnífotbalové

SRPEN

. Rozloučenís

prázdninami,

zdravém táborák u oveček

životnímstylu (bylinkář)

DUBEN
. Noc s Andersenem
. Den Země - dílničky
. Den Země - brigáda

ZAR|
.
.

Drakiáda
Slavnosti

vína

L|STOPAD
. Beseda s

důchodci

PROSINEC
Vánočnídílničky
. Mikulášská besídka
a rozsvěcování vánočního
stromu
.

Plón akcína příštírokneníúplný,
zatím obsahuje jen aktivity,
které jsou více méně jisté.

. Stavění máje

sLoVAcKE HoDY s PRAVEM

12

1. 10. - 2,

10.2016

