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osmnóctko střídó sed mnóctku
Už je to tody znovo, zqnedlouho
změníme poslední dvojčíslív dotech
o budeme 365 dní psót osmnóctku
no konci letopočtu. Zcčneme do té
osmnóctky vklódot velké noděje,
budeme předpovídot, že všechno
s tou osmnóctkou bude určitě lepší,že už jsme se toho hodně naučili o toky se poučili - to znomenó,
že přiznórne, že byly v te uplynulé
sedmnóctce jokési drobné chybky,
kterých se teď určitě vyvorujeme.
chvíli tomu dokonce věříme, což
nós - zoploťPón Bůh - velice rychle,
nejpozději no konci ledno, přejde
o p<rk už pojedeme ve stqných zojetých kolejích, kde to znóme, kde
nós nic moc nepřekvopí, oni noše

okolí,

Kdyby tomu bylo jinok, budeme si
připodotjoko no jiné plonetě, noši
sousedé by z nós měli šok, kdybychom místo drobných noschvólů
o rozmrzelé tvóře, byli nojednou
milí, vstřícní o loskoví - o tokové
šokyjim přece nemůžeme udělot.

Přestoňme si tedy nomlouvqt cosi
o tom, že to, co přijde, byť je to
nový rok 2018, bude krósné o zóřivé
o zolité sluncem o my se konečně
dočkóme toho, čemu se kdysiříkolo
,,světlé zířky". Nebudou o nedočkóme se jich. A proč? Protože čosto
podléhóme mylnému dojmu, že to,
co přichózí, můžemezměnit. Mou-

dří gle říkojío jó jim to klidně stokrót podepíšu, že změnit můžeme
jenom sebe. Ve chvíli. kdy se nóm
toto podoří (ole pozor, je to to nejtěžšívěc), změní se celý svět. A to je
provdo provdoucí.

V nostóvojící době letopočtu no
jehož konci móme tu plnoletou osmnóctku vóm všem tedy přeji olespoň
drobné pokusy o změnu sebe somo,
neboť komu se to podoří, bude žít
v tom nejlepšímze všech světů.
A to bych nóm všem přólo!
Jiřino Rozsypolovó

Ohlédnutíza uplynulým půlrokem
1.1óš |etrrí zprovodoj popsol ve
stručnosti udólost,i, které chorokteriz_clvoly život v našíobci v prvním pololetí, dnes se ohlédnelne zo
udólostmi pololetí druhého.
lvlyslím, že nejvýznomnější udólostí pro noši obec bylo ocenění noší
knihovny, kdy bylo Zlínským kro-

jern o Krojskou knihovnou Frontiško
Bortoše ve Zlíně jmenovóno titulem
Knihovno roku 2017.

zóříjsme se již trodičně zúčastnili
Slovností víno o otevřených pomótek včetně nobídky trodičníclrdob-

V

rot v nošem tučopském stónku.

V řrjnu jsme vyřezóvoli o nósledně
rozsvěcovoli dýně no nóvsi o prošli
nošíobcí s lompionovým průvodem.

besecju noši
pohoštěním
kých Drmolic.
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A pok už ttcstol poslednr rněsíc
v roce - nc jeho zočótku jsme při-

žerr. kterýrri je třebo vyslovit velké
díky. Jsou to Aničko Šafóřovó, Rod-

ko Rožkovó, Zuzka Zopletolovó,
Alenko Burešovó. Mojko Šestókovó.
Morie Kozórovó. Jono Hýbnerovó.
Doufóm, že se jejich řody v příštím
roceještě rozšíří.

vítoli mezi noše občony rroše rrej-

menšíčtyři holčičkyAndrejku L,ogovcu, Verunku Hrončíkovou,Arrró}ku
Brózdilovou o Gobrielku Burešovou.
Slovnostní ,rdpoledne všem zpříjemnilo vystoupení boršickéVeselé
portyje loděné do čosu <rdventnílro.

Zočótek prosince jsme věnovoli
i dětem trochu storším, kdy pro ně
byly připroveny vónoční dílničky
s nodílkou o rozsvěcovóním vónočního stromu.
Poslední letošníprosincovou kulturní
okcí bylo rozsvěcovóní betlému o výstavo nóbož_enských předmětů, kteró letos nohrodilo výstovu betlémů
pořódonou poslední dvo roky,
No zóvěr je třebo říci, že všechny
vyjmenovoné okce se uskutečnily díky obětovosti o velkému procovnímu nosození několiko mólo

Místníknihovno v Tučopech
Letošnírok byl pro knihovnu vý- komise, složenó z metodiček všech kreslit o čístsi. Přespolo tody i deset
jimečný. Noše moló knihovna se okresů Zlínskéhokroje, Moc příjem- dětských čtenóřů při Noci s Anderstolo knihovnou zlínského kro- né dómy si knihovnu prohlédly, udě- senem, kteró se konolq v rómci celoje" Vše zočolo no joře, kdy meto- loly několik fotek, zeptoly se no pór republikové okce.
dičky knihovny Bedřicho Beneše otózek. A no podzim nós kontok- Velikonočnídílničkybyly kvůli proBuchlovono poslcly přihlóšku Míst- tovolo paní ze Zlínskéhokroje, oby storu o přístupu přesunuty no sól

nós pozvolo no vyhlóšení soutěže Kulturního domu. Prózdninové pono knihovnu roku do zlíno, kde nóm dělí potřily tvoření hlovně z popíru
předojí cenu. Tok jsme s poní sto- o kresleníobrózků.
rostkou přivezly šek no ]O OOO,- no A podzimní prózdniny v knihovně
nókup knížek.
zpestřilo pohódko Obr Dobr, kterou
Knihovno funguje dól stejně - půj- jsme dětem promítli pomocí projekčujeme knížky,čosopisy, občos děti toru.
něco nomolují, zohro- Plótno o projektor do knihovny zojí si hry. Jen nokoupí- koupil obecní ÚroO Oitty dotoci Mime víc knížek.
nisterstvo kultury. Nechybělo oni
moló ,,oslovo Hclloweenu. A v proNo zočótku roku jsme sinci novštívilděti v knihovně Anděl
předěloli jednu míst- o Čert s nodílkou,
nost no dětské oddě- No všechny čtenóře o nóvštěvníky
lení. Přibylo pór skří- se těším i příštírok.Doufóm. že bude
něk, které jsou plné toky vyjímečný,i když se nestoneme
dětských knížek,not- Knihovnou roku....
by knihovna nepostoupilo do dolší- řené storší stoly o židle. Vznikl krósho kolo! V srpnu knihovnu novštívilo ný prostor, kde si děti můžouhrót,
Zuzanc Zopletolovó, kni hovnice

ní knihovny v Tučopech do soutěže
o knihovnu roku. Hlovním ukozotelem bylo nóvštěvnost, výpůjčky
a okce v knihovně. Někdo si možnó řekne, že se v nošíknihovně nic
neděje o knížekmóme toky jen pór
tisíc. Ale ono se osi něco děje, jinok

Tučopštíhosiči
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Dvo členovésboru Romon smít
o ZdeněkVolento ml. úspěšně prošli
školením vedoucích mlodých hasičů,

oby se mohli mlcdým Soptíkům věnovot no soutěžní úrovni o pomohli
jim dóle rozvíjet jejich dovednosti" Mlodí hosiči se během roku zúčostnili několiko soutěží,Jejich první soutěž bylo no Sološi o druhó v
Uherském Hrodišti o Pohór storosty.
Toké se zúčostnilidětské nočnísoutěže v Zóhorovicích, Cílem sboru je
pro rnlodé hosiče uspořódot soutěž
i u nós v Tučopech o zopojit je do
Velké ceny.

Soptíci. Koncem květno proběhlo
kócení móje opět s tóborókem pro Dolšíplónovonó okce vyšlo no konec srpno, kdy jsme se zúčostnishrnclut si vše no čem jsme celý rok všechny přítomné.
li ukončeníprózdnin no srubu ve
procovoli, Koždý měsíc se schózíme,
obychom si noplónovoli, co je po- V půlce roku nós čekol fotbol svo- Vóžonech, kde byl připroven bohotřebo zořídit no doné období. Tou- bodných mlódenců o ženatých tý progrom s ukózkou hošenídžbeto cestou bychom ródi poděkovoli pónů. Tento fotbolový zópos mó u rovou stříkočkou,
všem členůmsboru, kteří se provi- nós dlouhou trodici, kterou zočoli
delně těchto schůzíúčostnío ok- již noši dědové o prodědové. Jed- No zočótek školního roku byl notivně se podílínejen no příprovóch, nou zcl rok si tok mohou poměřit síly plónovón tóborók u oveček, boole i hlodkém průběhu při pořódó- dvě ivíce generocíproti sobě. Letos hužel byl pro špctnépočosíněkoní kulturních i veřejně prospěšných jsme s hrdostí pozorovoli, jok dolší likrót posunut. Nokonec se počosí
okcích. Toké bychom ródi poděko- 9eneroce přebíró tuto dlouholetou umoudřilo o tóborók se mohl konot.
voli nošim spoluobčonům, kteří nós trodici, když za svobodné nostou- Letos poprvé se děti mohly těšit no
podpořili při sběrech kovového o pili žóci o nebojócně čelili této vel- stezku odvohy, kterou pro ně připrovil pon Joník. Děti byly ncrdšeelektro odpodu, které koždoročně ké výzvě.
pohóné o večer si užily noplno. Během
Poté nós čekolo koždoroční
pořódóme.
Koncem dubno proběhljiž trodiční rovó soutěž o Pohór storosty SDH, roku sbor uspořódol několik brigód
hosičský zójezd. No rozdíl od minu- které se zúčostnilocelkem 32 druž- spojených s úklidem zo obecním
lého roku, kdy jsme se byli podívot stev, z toho bylo 18 družstev mužů úřodem, údržboukobin o výpomocí
ve Křtinóch, jsme letos opět zoví- o 3 družstvo mužůnod 35let, 10 obci se sečenímtróvy v obci.
toli no Svotý Hostýn o poté jsme týmů žen o 1tým žen nod 35. Mimo
novštívili tvrz Lukov. Zójezd se těší soutěž zde opět prezentovoli své Velkou kulturní udólostí v roce jsou
velké oblibě o no Svotý Hostýn opět dovednosti mlodí Soptíci, no které trodičníhody s próvem, které se
Jetos konoly 7. Yíjna. Bohužel se levyrozil plný outobus. Počosínóm le- jsme velmi pyšní.
tos toké přólo o zójezd se oprovdu
vydořil. Ještě ten somý víkend jsme
pořódoli, toké již trodičnístovění
móje spojené s tóborókem pro děti.
Rok 2017 se blížíke konci, o to je ten
prový čos se poohlédnout zcr sebe

V květnu jsme se zúčostniliokrskové soutěže v Polešovicích, kde jsme
se umístili no druhém místě. Mimo
soutěž se prezentovoli i noši mlodí

tos nepodořilo nojít stórky, kteři by
no sebe vzoli povinnosti spojené se
stórkovóním, Tohoto úkolu se crle
zdotně ujcllo choso o bývolí stórci Lukóš Rožek o Terezo Elisovó se
svými mlodšímistórky, kteří mojí s
tímto úkolern bohoté zkušenosti o i
přes nepřízeň počosíse choso sešlo
v hcjném počtu.
Ke konci roku probělrlo výročnívolnó hromodo, no které se probrolo
celoročníčinnost sboru zo rok 2C-17 čekó o kteró trodičně ukončuje rok
je ŠtěpOnský turnoj ve stolním tei plón no rok 2O1B.
Poslední sportovní okcí, kteró nós nise. Je to velmi oblíbenó okce. kdl,
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se všichni sejdou o předvedcu své
uměnív kotegoriích mužů,žen i cjětí.
Už nezbývó než poděkovot nejen
nošim stólým i novým sponzorům.
že věřív noši próci o pomóhojí nóm
tyto kulturní i sportovní okce zlepšovot, ole tclké všem, kteří nós no
těchto okcích chodí podpořit,
A no úplný zóvěr nóm dovolte vóm
popřót krósné Vónoce o vše nejlepšído nového roku 2O1B.
Aleno Burešovó
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Včeloři
Letošní..rok" se přehtlupl do své zó- ně olrlíbeného čosu z celého roku. 5OCO Kč no nóš rrový agregót nc
věrečnéčósti o nojednou.jetu uzó-,,Zimo" se přihlósilo docelo brzy léčenívčel. Při zinrní fumigoci včel
věrko Tučopskéhozprovodoje.
0 už .isme si už_ili i první srrělrovou v měsíci prosinci nóm tentcr přístroj
pokrývku. My l,,čeloři už tedy může-velmi ponrohl. Nodchózí rrový rok o
Po poctivé zimě, kdy nechyběl me hodnotit včelořskou sezónu. všichni doufónre, že bude neméně
trrróz. sríl, o ,.,ótrice. se velmi rychúspěšnýjoko ten letošní.
joksepoIe oostou,l c ..joro", A bylo
No poslední schůzi včelořův Poletří rozverne ] kruté. V okolí pomrzlo šovicíchnikdo žódnézósodní ztró- Molý rébus pro včelořskénodšence:
hocně c,,,ocných stromů, ole rrošíty nehlósil, o tok nezbývó než říct, z písmen ve slovech oznočených v
obci se jorní rozmory noštěstívy* že to byl pěkný o bohotý včelořský člónku uvozovkcmi vytvořte co nejhnuly. Anj včeloři si no jorní rozvoj rok. V zóvěru bych chtěl poděkovot více slov, kteró souvisí s včelořskou
o nóslednou snŮšku nemohli stě- obci Tučopy zo to, že nóm umož- témotikou. Nopř. včelo , útotd.
žovot. .,Léto" bylo horké o sluneč- nilo uspořódqt v měsíci červnu pro
ních dnů byl dostotek. Dobró kvo- širokou veřejnost již třetí ročník Rešenínojdete no poslednístrónce
lito medu je toho důkozem. Stočilo Medového odpoledne. Zózemí kul- zprovodoje.
jen cioplňovot vodu do nopóječek turního domu nezklomolo, účost
o včeličkybyly spokojené,
bylo hojnó o všichni odchózeli 14. prosince 2O17
spokojení. O nodějné spolupróci
Ani ,,podzim" si nezodol s pověs- mezi obcí o nošízóklodní orgoniZo včeloře z Tučop
tí toho nejsychrovějšího a nejmé- zocí svědčítoké příspěvek ve výši
Lubomfr Hrobqř
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ZPRAVY Z RADNICE
Obecní úřod Tučopy PoPLATKY
oDPAD

Kontoktní spojení:
Obecní úřod, 687 O9 Tučopy č.3O
telefon: 572 593 362
e-moil: obec@tucopyuh,cz
www.tucopyuh.cz

711

Místostorosto obce:

.
.

členovézo
Mgr. Zdeněk Gojdoš,
Petr Elis , Rodek Zelinko

12.00

*

11.00

18.00

Vyřízení žódostí mimo úřední
hodinyje možnépo domluvě
no tel.: 572 593 362.

Ql\-,

.

hotově no poklodně obecního
úřodu v hodinóch určených pro
veřejnost o to koždépondělí
od 7.0O do 11.00
o středu od 12.00 do 18.00.

bezhotovostně no účet
číslo1302O721 / a1OO, voriobiln

symbolje číslopopisné RD
Děkujeme zo dodržovóní
termínůsplotnosti.

l/

ÁrÉ-

v ročnísplótce do 31.1.2018
v pololetních splótkóch
l. splótko do 31.1. 2018
ll. splótko do 31.7.2Q18

úřednídny:

pondělí O7.0O -

.

Splotnost poplotků:
Poplotník můžepo dohodě uhrodit
poplotky tokto:

Bronislov Rezek
telefon:731187 B2B

středo

dóřnírok.
Poplotek mojitelé rekreočních objektů: 48O Kč / objekt lkolendóřní rok.
POPLATEK ZE PSŮ
Poplotek ve výši ve výši 60 Kč o koždý dolšípes 1OO Kč. Poplotek ze psů
se plotíze psů storších3 měsíců.

storostko obce:
PhDr. Jiřino Rozsypolovó
telefon: 731 618

Výše poplotku pro rok 2018 zůstóvó
stejnó o to 48O,- Kč/osobo/ kolen-

Způsob úhrody poplotků:

a

í

SPOLECENSKA KRONlKA
Od 1 .1. 2017 do 9. 12.

Evidence obyvotel do 9.12. 2017

Nejstorší
občoné

přihlóšeni

odhlóšeni

Mqrek Logo č.p.98

lveto Střebovskó z č.p. 6

Tučopy č. 23..........98 let

Anno Molíkovó....,.....

RůženoKoželuhovó............... lbčopy č. 112

.........

96 let

Ludmilo Šmitovó ........,........... Tučopy č. 1O1 ...,.....92 let
Antonín Šuchmo
Filomeno Fryštókovó

2o-17

Tučopy č. 79..........87 let
..........,..

Tučopy č. 7.............86 let

Sýkoro Josef.......,.,.................. Tučopy č- 41,,,.....,.. 86 let

Vlosto Nogheovó č.p.50 Michoelc Tomiovó z č.p. 30
Evo Kujínkovó č.p.47

Dovid Uvízl z č.p. 3O

MicholSuchý č.p.47

DonielUvízlz č.p.30

Frontiško Hlovóčkovó............ Tučopy č. 111 .......... 85 let
Tomóš

Toťók

....,..

Michael Ondriš z č.p. 54

Tučopy. 4O.....,,......83 let

Frontiško Krsičkovó,......,........ Tučopy č. 1O4........ 82 let

Jiří Stodůlko
Morie

Terezq Mochotkovó z č,p.15

.....,.Tučopy č.33..........81 |et

Toťókovó

Moriono Betyórovó z č.p.30

.Tučopy č. 40.........81 let

Blanko Mochotkovó

Vlosto Nogheovó......,............. Tučopy č. 50.......... 81 let
Ludm i lo Petrů.................,........ Tučopy č. 15...........

80 let

z

č.p.15

Tomóš Olšaníkzč.p.47

Y,9.12.zav
mó obec Tučopy250 obyvotel

Norodili

se

Dovid Uvízl.,.......,........... Tučopy č. 3O

.....,,...17. 3. 2017

Veroniko Hrončíkovó ... Tučopy č. 114......,...17. 4.2017
Terezo Mochotkovó

.,...

Tučopy č. 13.......... ..24, 4. 2017

Amó lie Brózd i lovó ..,..... Tučopy č. 74...........3. 5. 2017
Go

brielo

Bu rešovó........ Tučo py č. 127 .....,...9. 6.

ŠtepOn Mochyn ko........ Tučopy č. 124 ........J5.

Zemřelí
Frontiško Miklíkovó... .....3. 4. 2017
Zdeněk Heiný

(9&fi

......,......,....11 . 1C. 2c-17

2017

11.

Řešenívčelaři: roj, mctko, plod, med, mor

2017
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