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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
i když je to více než měsíc, co jsme se rozloučili s rokem 2017 a
zároveň přivítali rok 2018, dovolte mi pár vět. Chtěl bych Vám popřát
vše jen to nejlepší, každému ať se splní to, co si sám přeje,
samozřejmě spokojené žití v naší vesničce. Hlavním přáním však je
pevné zdraví Vám všem, neboť to to je to nejcennější, co člověk má!
Volný pohyb psů na veřejném prostranství. Rád bych se
vyjádřil k podnětům, které se ke mně dostaly, na toto téma.
1.

2.

Pes dokáže překonat překážku v podobě plotu a utíká na
ulici. Každý majitel takového psa by si měl uvědomit svou
zodpovědnost za svého psa, vždyť na ulici si hrají naše děti!
Procházky se svými čtyřnohými mazlíčky. Já sám jsem si
všiml psů běhajících na volno, někdy dost daleko od svého
pána. Rád bych na Vás tímto apeloval: nemáte-li jistotu
v ovládání a v poslušnosti Vašeho psa, tzn. přivolání za
jakýchkoli okolností k sobě, mějte svého psa na vodítku.
Proběhnout se může doma na zahradě.

Velké obce volný pohyb psů řeší obecně závaznou vyhláškou, ve
které určují, v kterých částech obce musí majitel vést psa na vodítku,
případně řeší i náhubek. Zároveň tato vyhláška by měla určit lokality,
kde se psi mohou volně pohybovat. Sám si takovou vyhlášku v naší
obci nedokážu představit.
Berte, prosím, tato slova velice vážně jako prevenci před
něčím, co se stále častěji objevuje v médiích. Někdy jsou následky
fatální a nedají se vrátit!
Děkuji za Vaši ohleduplnost k ostatním občanům.
S úctou Pavel Štainer
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Základní

INFORMACE Z OBCE

informace o

POPLATKY

obci

Obec Tupadly upozorňuje své občany na výši a termíny úhrady
obecních poplatků za psy a svoz odpadů (směsný komunální a
biologicky rozložitelný).

POČET OBYVATEL:

Výše poplatků zůstává stejná jako v roce 2017 a to:

625

ODPADY:

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:

600,- Kč/rok/osoba
– každý
občan přihlášený k trvalému pobytu
v naší obci

STATISTIKA ZA ROK 2017
(DATA K 31. 12. 2017)

Pavel Štainer

600,- Kč/rok/č. p. – chalupáři za číslo
popisné (objekt)

Narození

MÍSTOSTAROSTOVÉ:

Termín do 31.3. 2018

7 dětí

Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

PSI

(3 chlapci, 4 děvčata)

50,-Kč/zvíře – poplatek za každého psa
trvale žijícího v obci

Zemřelí

Termín do 31.5.2018

(4 muži, 6 žen)

ZASTUPITELÉ:
Karel Buřič, Dis., Karel
Mikeš ml., Václav Průcha,
Petr Szabó, Stanislava
Voženílková

ADRESA OÚ:
Tupadly 120,
285 63 Tupadly

IČ: 00236519

KONTAKTY:
Telefon: 327 371 155
Mobil: 724 179 720
E-Mail: outupadly@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí, středa
08:00 - 11:30
12:30 - 18:00

10 občanů

Přistěhovaní
PREZIDENTSKÉ VOLBY
Jak
dopadly
prezidentské volby?

v Tupadlech

Odstěhovaní
14 lidí

VÝSLEDKY 1.KOLA

Obyvatel celkem

Volební účast byla 65,75% (336 voličů
z 511)
1. Miloš Zeman
2. Jiří Drahoš
3. Marek Hilšer
4. Michal Horáček
5. Pavel Fischer
6.-7. Petr Hannig
6.-7. Mirek Topolánek
8. Jiří Hynek
9. Vratislav Kulhánek

21 lidí

167 hl.
92 hl.
35 hl.
22 hl.
14 hl.
2 hl.
2 hl.
1 hl.
0 hl.

625
Počet obyvatel k 31.12.2017 – 625

VÝSLEDKY 2.KOLA

WEBOVÉ STRÁNKY:
http://www.tupadly.cz

Volební účast byla 71,12%. K volebním urnám přišlo 367 voličů v 516.
1. Miloš Zeman získal 218 hlasů (59,72%)
2. Jiří Drahoš získal 147 hlasů (40,27%).

KULTURA
REPREZENTAČNÍ PLES OBCE
Přijměte pozvání na již šestý
reprezentační ples obce, který se uskuteční 23.
března 2018 v Pohostinství Frmol v Tupadlech.
K poslechu a hlavně k tanci zahraje
oblíbená kapela UNIVERSUM. Bude pro Vás
připravena bohatá tombola. Vstupenky můžete
zakoupit na obecním úřadě.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Tupadly Vás zve na tradiční
Pálení čarodějnic, které se uskuteční opět
poslední dubnový podvečer (30. 4. 2018 od
18:00 hodin) ve Sportovním areálu TJ Star
Tupadly.

Hudební doprovod i občerstvení bude
zajištěno. Pro všechny bude připraveno
opékání špekáčků a pro děti opět i soutěž o
nejlepší čarodějnický kostým.

KALENDÁŘ

OBECNÍCH

KULTURNÍCH AKCÍ

2018

23.3.
6. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE
30.4.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
19.5.
POUŤOVÝ VÝŠLAP + TANEČNÍ ZÁBAVA
21.7.
TUPADLYMPIÁDA + TANEČNÍ ZÁBAVA
15.9.
POSVÍCENSKÝ JARMARK + TANEČNÍ ZÁBAVA
1.12.
ČERTOVSKÁ JÍZDA OBCÍ
2.12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

SPOLKY
TJ STAR TUPADLY

VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU

MLÁDEŽ - TURNAJE

Letošní rok 2018 je z pohledu klubu
slavnostní, jelikož na tento rok připadá významné
90-té výročí založení naší tělovýchovné jednoty
(zal. r. 1928).

9.12. Mladší přípravka – Přelouč – 5.místo

S tím budou spojeny i různé aktivity, akce či
klubové upomínkové předměty.

10.2. Mladší žáci – Zbraslavice – 2.místo

Z akcí si můžete předbězně do svých diářů
poznamenat následující termíny:
23.2.2018 (PÁ)
Sportovní ples TJ STAR
25.2.2018 (NE)
Dětský karneval TJ STAR

10.12. Mladší žáci – Chvaletice – 6.místo
13.1.Starší žáci – Chvaletice – 7.místo

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
V soboru 3.3.2018 se na hřišti UT Kutná Hora
uskuteční utkání mezi Malešovem a Tupadly.
V sobotu 10.3. se utkají družstva Paběnic a
Tupadel (hřiště se určí podle počasí).
A v sobotu 17.3. na hřišti v Načešicích poměří
své síly týmy Načešic a Tupadel.
ROZLOSOVÁNÍ A MUŽSTVA

23.6.2018 (SO)
Putovní turnaj starých gard sousedních obcí
28.9.2018 (PÁ)
Oslavy 90.let výročí založení TJ STAR
Detailní informace a program jednotlivých
akcí bude dostatečně dopředu zveřejněn.

Den

Datum

Utkání

Sraz

SO

24.3.

Tupadly - TJ SK Bečváry

14:00

15:00

SO

31.3.

14:00

15:00

NE

8.4.

Tupadly - FK Čáslav B
TJ SOKOL Jest.Lhota Tupadly

SO

14.4.

Tupadly - FC Tucharaz

14:30

SO

21.4.

Tj Liblice - Tupadly

14:00

SO

28.4.

Tupadly - FC Bílé Podolí

15:00

NE

6.5.

SK Sokoleč - Tupadly

14:45

SO

12.5.

Tupadly - Ostrá B

15:30

NE

20.5.

TJ Pátek - Tupadly

15:00

SO

26.5.

Tupadly - FK Loučeň

16:00

SO

2.6.

AFK Milovice - Tupadly

14:45

SO

9.6.

Tupadly - AFK Sadská

16:00

SO

16.6.

FOTBAL Hlízov - Tupadly

16:00

13:45

Odjezd

14:00

Začátek

15:30
15:30

14:15

16:00
16:00

15:00

16:30
17:00

15:15

17:00
17:00

15:00

17:00
17:00

16:15

17:30

MS DIANA TUPADLY
MYSLIVOST V JARNÍCH MĚSÍCÍCH
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda
se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je v ní
hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a stromy. V revíru
můžeme spatřit první mláďata zajíců, selata či muflončata.
V březnu se v přírodě setkáváme s novými návštěvníky –
posly jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi, husy nebo sluky.
Probíhá tok bažantů a hnízdí kachny březňačky.

V tomto období myslivci
provádí každoročně sčítání zvěře.
Pro letošní rok je řádný termín
stanoven na 3. 3. 2018, případně
náhradní termín 24. 3. 2018. Sčítání
zvěře je pro myslivce velice důležité
především proto, aby nedocházelo
k jejímu přemnožení.
Je velice těžké spočítat stavy
například černé zvěře (divočáků),
neboť dokáží za noc uběhnout i desítky kilometrů. Také spárkatá zvěř se stále pohybuje v zimních
tlupách, které mohou mít i několik desítek kusů, což ale není projevem přemnožení zvěře.
V okolí Tupadel takto můžeme pozorovat především zvěř srnčí. S postupným oteplením se
budou tlupy rozpadat a srnci budou vyhledávat nová teritoria.
Myslivecké pranostiky:





Kuká-li žežulka mnoho v březnu, klepe-li čáp a přilétá divoká husa, je jaro dobré.
Sv. Eudoxie (1. 3.) psa po uši sněhem zavěje.
Na sv. Anežku (2. 3.) čejka musí snést vajíčka, i kdyby je měla snést do sněhu.
Vyběhne-li zajíc na Josefa (19. 3.) do polí, vrátí se na Bartoloměje s rodinou do lesa.

Pro nejmenší: omalovánky s chytrou kmotrou liškou

KLUB VODÁKŮ

Jiří Novotný ml.

KLUB VODÁKŮ
Co dělá voda a vodáci v zimě ? Na podzim jsme vodu
zamkli, abychom si od ní a ona od nás vzájemně
odpočinuli. Voda spí a těší se na jaro, až ji opět naše
pádla pohladí a načechrají. Vodáci se také těší na jaro, ale
nespí, naopak se na něj pilně připravují. Stejně jako
v minulých letech i letos máme pronajatý plavecký bazén,
kde každou neděli pod vedením plaveckého instruktora
zdokonalujeme naše už tak obdivuhodné plavecké
schopnosti. Ti odvážnější z nás si mohou vyzkoušet
eskymácké obraty na kajaku a nebo zahrát vodní pólo.
19. - 21.1. 2018 proběhlo zimní soustředění mládeže
v Bystřici nad Perštejnem, které se neslo v duchu přípravy
na blížící se olympijské hry. Závody pramiček zatím na
jejich programu sice nejsou, ale co kdyby jednou ….
Nová sezóna vypukne 24.3. , kdy vodu opět slavnostně
odemkneme.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Pokud máte zájem přihlásit
své děti do našeho oddílu,
kontaktujte pana Zbyňka Ručku (tel.
605 171 383 , nebo osobně Po, St od
17:00 do 18:00 na OÚ).






věk minimálně 6 let
tréninky začnou v březnu,
plavat s námi můžete začít
hned
zapůjčení vodáckého vybavení
zdarma
při počtu alespoň pěti dětí
možnost tréninku i
v Tupadlech

Zbyněk Ručka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V naší mateřské škole jsme prožili
opravdu nádherné vánoční období. Navštívili
jsme s dětmi zámek Žleby, kde probíhala
vánoční prohlídka zámku. Děti viděly, jak
vánoce skromně slavili chudí lidé i slavnostní
tabuli bohatých. Po celou dobu prohlídky
plnily úkoly, za které byly odměňovány
hvězdičkami. V průběhu prohlídky děti
překvapil kapr Pepík v kádi ve světničce,
kterého chtěla selka připravit ke štědrovečerní
večeři. Na závěr děti dostaly perníkového
kapříka.
Předškolní děti vystoupily se svým
pásmem básniček a vánočních písní při
rozsvěcení stromečku v obci Adamov a v naší
obci Tupadly. Děti předvedly svou besídku
také milým obyvatelům z místního
pečovatelského domu, na které se moc těšily.

kočky Micky a 12. ledna divadélko „Úsměv“ s
pohádkou Bába Chřipka. Obě dvě představení
se dětem moc líbila, se zaujetím se nechaly
vtáhnout do děje, tleskaly a zapojovaly se do
příběhu.
S velkým nadšením přivítaly děti kino s
naučným příběhem“ Putování s broučky“- s
názvem „Stromy“. Příběh byl naučný a
poutavý. Děti při jeho sledování ležely ve
stanu a koukaly na promítání po stěnách a
stropu stanu.
V době vycházek jsme stihly s dětmi
podniknout výpravu do obce Adamov, po
cestě pozorovat zimní krajinu a hlavně jsme
opět viděli naše oblíbené koníky. S
předškolními dětmi jsme se byli podívat v 1 a 2
třídě ZŠ Potěhy.
V únoru nás čeká oblíbený karneval.

Za své vystoupení byly odměněny potleskem a
sladkostmi.
Závěr roku jsme jako vždy ukončili
vánoční besídkou pro rodiče.
Začátek roku jsme zahájili již 2. ledna
2018 a hned 3. ledna u nás absolvovala praxi
studentka 4. ročníku SPgŠ H. Dlouhá.
Dne 4. ledna k nám do školky přijelo
divadélko „U dvou sluncí“ s pohádkou Příběhy

V březnu proběhne ve školce „Korporátní
bubnování“ – jde o veselé, společné
bubnování, kde si děti vyzkouší jednoduché
rytmizace, zesilování a zeslabování zvuku
apod. Bubnování podporuje kreativitu a
koncentraci dětí.
Při „Hoblinkově dílničce“ si děti
procvičí svoji šikovnost a udělají si dřevěnou
hračku na kolečkách.
Konec března nám opět zpříjemní
divadélko Úsměv s pohádkou „Bez práce
nejsou koláče“.
Eva Turanská, Miroslava Mastíková

LIDOVÉ PRANOSTIKY
LEDEN
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Mokrý leden - prázdné sudy - neurodí se vína.
Mlhavý leden - mokré jaro.
Roste den, roste i zima.
Leden studený, duben zelený.
Neudrží leden, neudrží ani jeden.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.

ÚNOR
Únor bílý, pole sílí.
Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
Únor netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.
Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho
deště.
Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben
zazelená, květen mu to spálí.
Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal
by v krávě zmrznout tele.

BŘEZEN
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.
Březnové slunce od nohou studí.
Březen - za kamna vlezem.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy
jej i dokonce zalehne.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle
obilím a sudy vínem naplní.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
V březnu sedlák stromy osekává, ale kabát ještě
nesundává.
Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben
zazelená, květen mu to spálí.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li i
nadělat.
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