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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je to tři měsíce, co jsem nám všem přál brzký návrat k normálnímu
životu. Životu, kde se děti mohou denně učit ve školách, životu, kde
každý může denně pracovat, životu, kde každý může navštěvovat
kohokoli, cestovat kamkoli, chodit do divadel, do kin, restaurací nebo
oblíbených hospůdek, či sportovat bez jakýchkoli omezení. Nebo si jen
tak vyjít v kteroukoli hodinu na procházku. Všechny tyto činnosti jsou,
nebo dnes již řečeno, byly činnosti samozřejmé a pevně spojené
s jistotami života okolo nás.
Ani nevíte, jak rád bych Vám chtěl říci, že vše, co se nyní děje,
brzy skončí a my všichni se vrátíme do zaběhnutých kolejí před rokem
2020. Rád bych Vám řekl a chci tomu věřit, že očkování účinnou a
bezpečnou vakcínou potřebným rizikovým skupinám vyřeší strach
z pandemie a nejčernějších scénářů jejího průběhu. Ono mi ani nic
jiného nezbývá, než věřit a doufat v to.
Neumím si však představit, jak dlouho naše společnost dokáže
ustát neustálé otevírání a následné zavírání provozoven závislých na
spotřebiteli – člověku. Je mi jasné, že rozhodování o různých
omezeních, v jakém rozsahu a čase, není vůbec nic jednoduchého, a
lidem zodpovědným za tato nařízení vůbec nezávidím.
Dle mého názoru je očkování účinnou protilátkou jediným
řešením, jak co nejrychleji se vrátit, nebo alespoň přiblížit, způsobu
života, na který jsme zvyklí, a který byl pro nás tak samozřejmý. A právě
to Vám chci popřát. Ať nám všem v nadcházejícím roce 2021 slouží
zdraví, ať se nebojíme navštěvovat naše blízké, ať jediný důvod, proč
nejít do práce, je naše plánovaná dovolená, ať se zase zlobíme, že se
našim dětem nechce do školy, ať z hospůdek nás nevyhazuje nařízení,
ale hospodský!!!
S úctou
Pavel Štainer
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
652

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:
Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:
Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

ZASTUPITELÉ:
Karel Buřič, Dis., Karel
Mikeš ml., Miroslav
Potměšil, 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

WEBOVÉ STRÁNKY:
http://www.tupadly.cz

INFORMACE Z OBCE
KULTURA
MALÝ POSVÍCENSKÝ JARMARK
Alespoň jedna z mála kulturních akcí se letos mohla uskutečnit.
Řeč je o Malém posvícenském jarmarku, který proběhl 19. září za
nádherného „baboletního“ počasí.
Ulici zaplnily stánky šikovných řemeslníků a amatérských
výrobců všeho druhu a tak si snad každý z návštěvníků přišel na svémohl si prohlédnout zajímavé výrobky a pořídit si něco pro radost nebo
na chuť. K poslechu i k dobré náladě hrála po dobu konání akce
reprodukovaná hudba.
Děti si užily kromě cukrovinek i historický kolotoč a vystoupení
Loutkového divadla Kozlík s pohádkou O Perníkové chaloupce na sále
v pohostinství Frmol. V rámci doprovodného programu byl pro děti
připraven také skákací hrad a malování na obličej.
Tupadelští se také předvedli coby nadaní pekaři. Soutěžilo se
totiž o nejlepší chleba v rámci druhého ročníku soutěže „O Tupadelskou
mňamku“, a tak měli kolemjdoucí možnost ochutnat vzorky soutěžních
chlebů a dát hlas tomu, který jim nejvíce zachutnal. Ten nejlepší podle
anonymního hlasování upekla paní Lenka Kolembářová. Gratulujeme!
Děkujeme moc za Váš zájem o tuto kulinářskou soutěž. Už teď
vymýšlíme další téma na příští ročník.
Tak zase za rok…

ČERTOVSKÁ JÍZDA
Vzhledem k opatřením vlády dlouho nebylo jisté, zda se tradiční Čertovská jízda letos
v Tupadlech vůbec uskuteční. "Jelikož jsme dlouho nevěděli, jak to bude, zrušili jsme koně s povozem,"
uvedl starosta Pavel Štainer. "Nechtěl jsme ale děti ošidit o tradiční akci, vyrazili jsme alespoň s
některými omezeními," dodal.
Kromě chybějícího povozu byl omezený i
počet čertů, kteří po dětech tento rok
nevyžadovali písničky ani básničky. "Pro
tupadelské děti jsme měli připravené
vánoční kolekce a také balíčky, které v
jiných letech dostávají při rozsvěcení
vánočního stromu," připomněl Pavel
Štainer.
Letos vyšla čertovská jízda na
5. prosince, tzn. na den, kdy pekelníci s
Mikulášem a dalším doprovodem večer
děti navštěvují. "Asi jsme letos v hodně rodinách nahradili klasického Mikuláše, nevím, zda v
Tupadlech vůbec někdo večer chodil," poznamenal zastupitel Karel Mikeš ml. "Pokud vše bude v
pořádku, v příštím roce se vrátíme ke klasickému formátu akce," slibuje Pavel Štainer.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V souvislosti s platnými vládními opatřeními jsme bohužel byli nuceni oželet i další kulturní
obecní akci v tradičním formátu a to rozsvěcení vánočního stromku.
Obecní strom byl tedy pouze symbolicky rozsvícen první adventní neděli zastupiteli obce bez
jakéhokoliv doprovodného programu. Vzrostlý smrk darovala rodina Szabových, kterým tímto velmi
děkujeme. Věříme, že se Vám líbí a bude stejně tak jako jeho předchůdci ozdobou centra obce.

SPOLKY
SDH TUPADLY
Rok 2020 se nám blíží ke svému konci a dle mého názoru byl ten rok rychlejší než kterýkoli jiný.
Nedávno jsem psala příspěvek, kdy jsem Vám přála pevné zdraví pro rok 2020. Nikdy by mě nenapadlo,
že to bude myšleno tak doslovně. Kdyby mi někdo před rokem řekl slova rouška, zákaz vycházení,
COVID, asi bych se neubránila lehkému úsměvu na tváři. Nicméně tato slova patří letos k těm nejčastěji
skloňovaným a obávám se, že je budeme denně slýchat i v dalších měsících.
Během první a druhé vlny této pandemie jsme my, hasiči, nabídli pomoc našim spoluobčanům.
Především se jednalo o nákupy potravin, léků, ale i čehokoli dalšího, o co dotyční požádali. Touto
cestou bych ráda oficiálně poděkovala všem, kteří se na tomto „projektu“ podíleli a obstarávali spolu
se mnou pro Vás vše potřebné. Nejčastější žádosti přicházely z domu s pečovatelskou službou, kam
jsme nákup vezli 32x. Jsem moc ráda, že v takhle těžké době, kdy měl každý strach o zdraví své a svých
blízkých, jsme se dokázali semknout a ukázat, že i když jako hasiči nevykonáváme nejprestižnější
výkony, jsme schopni společnými silami pomoci tam, kde je potřeba.
Ráda bych Vás všechny informovala, že nabídka pomoci stále platí a kdokoli v nouzi, karanténě
či nemoci se na nás může i nadále obrátit. Rádi Vám pomůžeme a nákup přivezeme. Telefonní číslo je
stále stejné: 734 856 122.
Letošní rok byly kvůli pandemii omezené také hasičské soutěže, a proto jsme se bohužel žádné
nezúčastnili. Vlastně bylo omezené prakticky všechno.
Nekonaly se žádné velké brigády, tréninky,
ani schůze.
Jedna z mála věcí, která se nám podařila, byly dvě menší brigády. Obě se týkaly úklidu naší
hasičárny. V červnu se uklízela klubovna, zatímco v listopadu jsme se zaměřili na garáž a zprovoznění
staré AVIE – tímto bych ráda poděkovala panu Duškovi, který si s ní tak rozuměl, že ji zprovoznil
v rekordním čase. Nicméně na co pořád narážím? Na to, že jsme se se starou Avií rozloučili. Loučení
nikdy není nic moc příjemného, každý z nás měl s naší Avií spojené nějaké vzpomínky (například, když
nám za cestou na noční soutěž v Habrech za jízdy chytil nákladový prostor s námi uvnitř a podobně),
ale naše obec nám loučení zpříjemnila tím, že se jí podařilo sehnat nové výjezdové vozidlo. Jedná se o
Ford Transit Custom.
Tímto bych za členy SHD chtěla poděkovat všem zastupitelům, kteří stáli za námi a dokázali
nám takové auto obstarat. Stále také platí naše nabídka přivítat mezi námi nové členy. Takže pokud by
měl kdokoliv z Vás zájem a chuť doplnit naše řady, budeme rádi. A než nás potkáte naživo, tady alespoň
malá ukázka.

Závěrem mi prosím dovolte Vám popřát krásný adventní čas a nádherné vánoční svátky. Pod
stromečkem ať každý z Vás najde lásku, štěstí, mnoho sil a hlavně zdraví. Ježíšek ať přinese každému
to, co si přeje a do nového roku jen to nejlepší.
Starostka SDH Tupadly
Pavlína Pipková
TJ STAR TUPADLY
Výbor TJ Star Tupadly by touto cestou rád poděkoval všem hráčům, fanouškům a sponzorům
za podporu a zároveň Vám všem popřál do nového roku především pevné zdraví a ať se nám všem daří.
V únoru 2021 pro příznivce tupadelského fotbalu a veřejnost plánujeme uspořádat tradiční
Sportovní ples (19.2.) a dětský karneval (21.2.). Ještě Vás budeme informovat s podrobnostmi.
Předběžný začátek jarní sezóny je plánován na 27.-28.2. 2021, samozřejmě vše s ohledem na
aktuální epidemiologické situaci. Budeme doufat, že se už brzy sejdeme na hřišti.

„Chceš být Star? Hraj za STAR…“
Nadále probíhá nábor dětí všech
věkových skupin do našeho klubu. A tak
ve svých řadách rádi přivítáme nové
členy, které baví sport a chtějí se naučit
hrát fotbal.
Holky i kluci, přijďte mezi nás!
Nabízíme přátelský kolektiv trenérů a
spoluhráčů, dvě perfektně udržované
přírodní travnaté plochy a útulné zázemí
venkovského fotbalového klubu.
Více informací Vám rád podá pan Karel
Mikeš st. na tel. 602 204 334.

VODÁCI

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Od 1. listopadu 2020 se náš tým rozrostl o asistenta pedagoga. Důvodem byl diagnostický
posudek z pedagogicko-psychologické poradny na jedno dítě a jeho začlenění do kolektivu. Při
průměrném počtu 26 dětí musím konstatovat, že jsme tomuto řešení situace velmi rádi.
Podzimní období v naší školce probíhalo poměrně klidně a v příjemné atmosféře. Během září
se na prostředí a režim školky adaptovalo bez větších problémů všech 10 nových dětí.
V říjnu jsme měli jeden týden mateřskou školu zavřenou – důvodem bylo zjištění pozitivního
testu na COVID19 u jednoho dítěte. Výsledky testů všech ostatních dětí a personálu byly negativní,
takže jsme byli rádi, že jsme mohli po týdnu školku opět otevřít.
Před očekávaným příchodem čerta a Mikuláše si každé dítě samo, pomocí šablonky andělíčka
a temperových barev, ozdobilo látkový pytlík. V pátek jsme ozdobené pytlíky dali na okno školky a

v pondělí před nadílkou již byly z okna pytlíky pryč. V úterý 1. 12. nás navštívilo divadélko Koloběžka s
pohádkou - Jak se v pekle kujou pikle. Po pohádce proběhla mikulášská nadílka, kterou dětem Mikuláš
přinesl v ozdobených pytlících, připravených dříve za oknem za oknem. Děti se s čertíkem seznámily již
během pohádky, takže z něj při nadílce sice měly respekt, ale žádné slzičky neukáply. Týden před
Mikulášem jsme si postavili ve školce „peklo“, kde si děti s nadšením hrály. Největší zájem byl o roli
Lucifera.

3. 12. jsme měli největší radost z počasí. Už ráno cestou do školky jsme se radovali z prvního
sněhu. Na zahradě školky jsme bobovali, koulovali se a povedl se nám postavit i sněhulák.
Letošní besídka bohužel proběhla bez přítomnosti rodičů 16. 12. 2020 – svačinka byla
slavnostní- z vánočního cukroví. Pásmo básniček, písniček, tanečků a dramatizace pohádky Boudo
budko jsme rodičům natočili.

Děkujeme všem našim sponzorům:
- Ploty Kulkabex – panu Kulkovi
- STS – panu Šimerkovi
- panu Flégrovi
- K+P LINE – panu Kavánkovi
Také díky jejich finančnímu přispění našly děti pod stromečkem krásné dárky, které si po
besídce společně rozbalily. Pak už se budeme všichni těšit na 24. 12., kdy Ježíšek přijde ke každému z
nás domů.
Přejeme Vám klidné, spokojené Vánoce, prožité s těmi, které máte rádi.
Děti a zaměstnanci MŠ Tupadly
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