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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rok 2020 se pomalu ale jistě rozeběhl, končí nám „zimní“ měsíce, takže je
čas pro nějaké první zprávičky v letošním roce pro Vás. Dlouho jsem přemýšlel,
jakému tématu se v tomto vydání našeho občasníku věnovat. Stačilo však přijet k
obecnímu úřadu, kde jsem zaprvé zjistil, že nemám kde zaparkovat, a tím pádem
zadruhé, že námět, o kterém chci psát, mám přímo před očima – tupadelský
pivovar.
Nevím jak vy, ale já jsem byl v roce 2011 nadšený a plný očekávání, když
areál pivovaru změnil majitele a objevily se první zmínky o obnově tupadelské
tradice vaření piva. Tyto zmínky získavaly svou podobu, když noví majitelé přišli na
úřad a představili svůj záměr využití koupeného objektu vše nasvědčovalo tomu, že
pivo se v Tupadlech bude opět vařit. Byl zhotoven projekt, který máme ještě dnes
založený v archivu. Technologii měl dodávat člověk, který stál již u obnovy některých
dávno zašlých pivovarů. O to větší bylo zklamání, když nakonec z celého
podnikatelského záměru majitelé ustoupili a pivovar prodali.
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Všechno zlé je k něčemu dobré. Toto pořekadlo platí v tomto případě
nadmíru. Jistě víte, že majitelem pivovaru se stal pan Koudelka s rodinou, který má
v naší vesnici kořeny. V tom, že majitelé mají blízký vztah k naší obci, vidím veliké
plus celé této záležitosti. Zároveň i způsob realizace obnovy pivovaru, tzn. nejenom
samotné vaření piva, ale i celková rekonstrukce areálu a budovy s vybudováním
restaurace a ubytovacího zařízení s dalšími nadstandardy, je velkým přínosem pro
naši obec, vždyť pivovar stojí v centru Tupadel. Musím říci, že i jednání, která zatím
proběhla mezi obcí a vlastníky pivovaru, ukázala jejich velké odhodlání, elán a
nadšení k tomuto projektu a v neposlední řadě viditelný zájem na součinnosti s obcí.
Samozřejmě v současné době tato rekonstrukce přináší pro občany určitá omezení
v podobě horší průjezdnosti návsi, popřípadě znečištění chodníku či komunikací
přilehlých k pozemku pivovaru. Jelikož se určitě nejedná o jednoduchou stavbu,
prosím Vás, snažte se být k tomuto shovívaví. Přeji rodině Koudelkových, ať práce
jim jde od ruky. Věřím, že již brzy si budou všichni Tupadláci pochutnávat na dobrém
moku uvařeném tady v Tupadlech a budou opět hrdí na zrekonstruovanou
dominantu tupadelského pivovaru.



Zlatá svatba

Mobilní rozhlas. Chtěl bych tímto oslovit všechny občany naší obce, aby
neváhali se zaregistrováním do tzv. „MOBILNÍHO ROZHLASU“. Nebojte se tohoto
názvu nebo slova aplikace. Mobilní telefon, troufnu si říci, má již dnes každý. Tímto
zaregistrováním (rádi Vám s tím pomůžeme) Vám přinejmenším začnou přicházet
zprávy, pokud máte telefon staršího data narození, které budou obsahovat důležitá
hlášení obecního úřadu. Nebudete se tak muset strachovat, že neuslyšíte hlášení
místního rozhlasu. Zprávy Vám přijdou, i když budete mimo obec.
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
DEFIBRILÁTORY
Naše obec se může pochlubit 3 kusy AED (automatizovaného
externího defibrilátoru). Z usnesení zastupitelstva došlo k jejich pořízení
a 22.ledna i k fyzickému předání těchto zdravotnických přístrojů.
Pořizovací cena všech tří kusů činí celkově 83.490,- Kč a obci je dodala
brněnská firma HZZ, a.s. Jakmile dojde k řádnému proškolení pro
používání těchto přístrojů a rozhodne se o jejich konečném umístění,
budete o tom včas informováni. Přejme si raději, aby k jejich použití
nemuselo vůbec dojít, ale je určitě dobře, že je obec připravena i na
takovéto situace.
ČÁSLAVAN ROKU
Tuto cenu uděluje Čáslavský zpravodaj každoročně na návrhy
svých čtenářů a čtenářek. Navržen může být každý, kdo se v daném roce
jakýmkoliv způsobem zasadil o rozvoj a propagaci Čáslavi, nebo
zachránil lidský život či udělal nějaký dobrý skutek. Nemusí být občanem
Čáslavi.
Můžeme se pochlubit
tím, že titul „Čáslavan roku 2019“
získal občan Tupadel a zároveň
člen zastupitelstva naší obcepan Václav Průcha. Zaměstnanec
čáslavského obvodního oddělení
Policie České republiky zachránil
společně s přáteli dva lidské
životy a zabránil hmotným
škodám na dovolené v moravské
obci Dolní Dunajovice. Ve večerních hodinách uviděl hořet dům.
Nezaváhal a vběhl dovnitř a okamžitě vyvedl dva lidi. Poté vběhl dovnitř
znovu, aby uzavřel hlavní přívod plynu. Zabránil tak výbuchu a škodám,
neboť se hořící dům nacházel v těsné blízkosti další zástavby.
Telefonicky vyrozuměl hasiče a navedl je k místu požáru. O svém činu se
nikomu nepochlubil, vše zveřejnil až starosta obce.
Děkujeme tímto Václavu Průchovi za skvělou reprezentaci i
mimo hranice naší obce a republiky.
LIKVIDACE PNEUMATIK
Informujeme Vás tímto, že s platností od 1. 1. 2020 nemohou
být přijímány pneumatiky do Centra komplexního nakládání s odpady
společnosti AVE CZ v Čáslavi. To znamená, že pneumatiky již nebudou
sváženy v rámci hromadného svozu nebezpečného odpadu a ani
nemohou být soustřeďovány v obecním sběrném dvoru.
Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individuálně v
místech zpětného odběru.

OBECNÍ POPLATKY
Připomínáme všem obyvatelům obce povinnost uhradit obecní poplatky za psy a svoz odpadů
(směsný komunální a biologicky rozložitelný). Někteří tak stále ještě neučinili. Výše poplatků zůstává
stejná jako v roce 2019 a to:
ODPADY:
600,- Kč/rok/osoba– každý občan přihlášený k trvalému pobytu v obci

Termín do 31. 3. 2020

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

Termín do 31. 5. 2020

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

Termín do 31. 3.2020

ZLATÁ SVATBA
Po padesáti letech si znovu řekli své ANO
v obřadní síni obecního úřadu v Tupadlech manželé
Stanislava a Zdeněk Chleborádovi. Oslavili tímto
slavnostním aktem za přítomnosti své rodiny zlatou
svatbu.
Přejeme jim touto cestou hodně zdraví, lásky
a porozumění do dalších let.
KULTURA

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ 2020

ZÁJEZD DO DIVADLA

8.Reprezentační ples obce

20.3.2020

Zájezd do divadla

28.3.2020

Pálení čarodějnic

30.4.2020

Pouťový výšlap

16.5.2020

Obecní úřad Tupadly pořádá zájezd do
Divadla Na Fidlovačce na komedii Famílie.
Představení se koná v sobotu 28. března 2020 od
15:00 hod., odjezd od obecního úřadu je v 12:30
hod. Cena: 400,- Kč

Tupadlympiáda

18.7.2020

Posvícenský jarmark

19.9.2020

Čertovská jízda

28.11.2020

Rozsvícení vánočního stromečku

29.11.2020

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu.

REPREZENTAČNÍ PLES OBCE
Přijměte srdečné pozvání na již osmý Reprezentační ples obce, který se uskuteční v pátek 20.
března 2020 v Pohostinství Frmol v Tupadlech.
K poslechu a hlavně k tanci zahraje oblíbená kapela UNIVERSUM. Bude pro Vás připravena
bohatá tombola. Vstupenky budete moci od března zakoupit na obecním úřadě.

SPOLKY
MS DIANA TUPADLY
Jarní měsíce v honitbě
Probudivší se jaro přináší nám myslivcům nové povinnosti v péči nejen
o zvěř, ale také i o ostatní živočichy v přírodě. Po měsících pravidelného
přikrmování je nutné krmelce a zásypy vyčistit a vydesinfikovat. Tím se zamezí
šíření různých nemocí a parazitů. Je zapotřebí zkontrolovat jejich stav a případné
nedostatky opravit a odstranit. To se týká nejen zařízení přikrmovacích, ale také je
nutné zkontrolovat stav zařízení sloužících k pozorování zvěře, jakými jsou posedy
a kazatelny. Tyto používáme nejen my
ale i mnozí z vás, a to pozorování zvěře
a také i k jejímu focení.
V tomto období se musí mít na
pozoru obzvláště řidiči. Především
srnčí zvěř, kterou jste v zimě mohli
zahlédnout ve velkých skupinách
,,tlupách uprostřed polí‘‘, v tomto
období začíná migrovat a hledat svá teritoria. Při této
příležitosti velmi často přebíhá silnice. Proto vás prosíme, jezděte předvídavě a s respektem k přírodě.
Okolo začátku nového roku bylo rozmístěno po naší honitbě několik cedulí
upozorňující řidiče na zvýšený pohyb zajíců v okolí silnic. Je velmi smutné, že
někteří jedinci dokáží tuto naší činnost přivést vniveč. Už několik cedulí bylo zničeno
a ukradeno. A já se vás ptám: ,,Máte to zapotřebí? Opravdu vám vadí? ‘‘ My jakožto
myslivci máme jen velmi omezené možnosti jak zajíce ochránit a snad i pozvednou
jeho početní stavy. Snažíme se, aby naše honitba byla správně zazvěřená a aby i
naše děti mohli zvěř vidět na vlastní oči a neznali jí jen z obrázků.
Jaro je v přírodě právem tak
hájené a nazývané obdobím klidu pro
zvěř a ostatní živočichy. Z teplých krajin
se nám vrací holub hřivnáč, čáp bílý
nebo skřivan. Do hnízd usedá husa
velká nebo kachna divoká a ze zimního
spánku se nám probouzí jezevec lesní.
Také se můžeme při toulkách přírodou
setkat s malými zajíčky Na loukách,
stráních, mezích i lese, tam všude se rodí a začíná nový
život. Chovejme se proto k přírodě v tento čas co
nejšetrněji.
Jarní (březnové) pranostiky:
Kuká-li žežulka mnoho v březnu, klepe-li čáp a přilétá divoká husa, je jaro dobré.
Vyběhne-li zajíc na Josefa do polí, vrátí se na Bartoloměje s rodinou do lesa.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jiří Novotný ml.

TJ STAR TUPADLY
SPORTOVNÍ PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL
Výbor TJ STAR Tupadly z.s. si Vás dovoluje pozvat na
společenský ples. Jedná se o tradiční kulturní událost našeho
sportovního klubu, jež se dlouhodobě těší velkému zájmu
návštěvníků.
Součástí
večera
bude
VYHLÁŠENÍ
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH HRÁČŮ všech věkových kategorií klubu za
uplynulý rok 2019, dále pak PŘEDTANČENÍ, bohatá
TOMBOLA a premiérově i vystoupení POLE DANCE. K
dispozici bude po loňském úspěchu i improvizovaný
FOTOKOUTEK.
K tanci a poslechu zahraje kapela 4G z Kutné Hory.
Na neděli 23.2. je pak tupadelskými sportovci
připraven oblíbený dětský karneval s bohatou tombolou,
hudebním programem a zábavnými soutěžemi.
Výbor TJ se těší na Vaši účast na obou těchto akcích!

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MUŽŮ
Muži mají za sebou fyzicky náročné kondiční minisoustředění. V rámci tohoto soustředění
využívali naši fotbalisté během prvního únorového víkendu Fitness POTÍRNA v Čáslavi, kde pod
vedením instruktorů Luboše Lhoty a Lucky Votavové podstoupili jednotky kruhového tréninku,
jumpingu na trampolínách a spinningu. V domácím areálu byl pak odpoledne na programu herní
míčový trénink na přírodním travnatém hřišti.
O občerstvení pro hráče se na hřišti v Tupadlech tradičně perfektně postarali manželé Karlíkovi.
V pondělí následovala herní tréninková jednotka v hale BIOS v Čáslavi. Celý blok byl následně zakončen
náročným kruhovým tréninkem pod vedením instruktorky Zuzy Kuropatnické.

SDH TUPADLY
Dovolte mi vám všem popřát krásný start do roku 2020. Ať je pro každého takový, jaký si ho
vysní.
Konec roku 2019 byl poměrně časově náročný. Konala
se výroční schůze, jejíž součástí byly řádné volby do výkonného
výboru. Posty byly obhájeny z posledního volebního období.
Starosta SDH: Pavlína Pipková, jednatel SDH: Kamila
Semerádová, náměstek SDH: Karel Buřič, velitel jednotky:
Roman Krajíček a pokladník: Klára Nováková. V případě
potřeby se můžete obrátit na kohokoli z nás.
Začátkem roku se finišovalo na přípravě 5. hasičského
plesu okrsku č. 7. Tímto mi dovolte poděkovat všem členům i
nečlenům, kteří se zúčastnili nejen příprav, ale i samotného
plesu.
Na výroční schůzi jsme si také dali cíle, kterých bychom
chtěli dosáhnout. Pár z nich bych vám ráda představila. Jedná
se o jarní úklid hasičárny, odvoz rozbitých a nepotřebných
hadic do ZOO. Na jaře bychom rádi začali s pravidelnými
tréninky (pokud možno v co největším počtu). Stále mezi
sebou rádi uvítáme nové členy. Dále nás čeká příprava hranice
na čarodějnice a dětského dne na Tupadlympiádě.
Další z cílů jsou soutěže. Mezi naše „povinnosti“ patří především okrsková soutěž a soutěž
Noční Potěhy. O termínech vás budeme informovat. Za jakoukoliv podporu našich fanoušků budeme
velmi rádi. A my uděláme maximum pro to, abychom obhájili krásná místa z loňského roku.
Držte nám prosím palce!
Pavlína Pipková
VODÁCI
Co dělají vodáci v zimě? Mnohým by se mohlo zdát, že nic. Voda je zamčená a odpočívá, na
lodě a pádla uložená v loděnici tiše sedá prach a plovací vesty s klekačkami se ve skříních kroutí suchem.
Každý čtvrtek se na loděnici roztopí krásná nová kachlová kamna, uvaří grog, naladí kytara vzpomíná
na uplynulou sezónu. Takže zdánlivá vodácká pohoda, na kterou jsme se těšili. Ovšem zdání někdy
klame. Letos u kamen místo vzpomínání spíš plánujeme, co všechno musíme zvládnout v sezóně
nadcházející. A je toho opravdu dost.
Na pohyb jsme samozřejmě nezanevřeli ani v zimě. Tak jako každý rok máme od ledna
pronajatý plavecký bazén v Kutné Hoře, kde naše mládež pravidelně každou neděli zdokonaluje své
plavecké schopnosti pod vedením zkušeného trenéra. Plavat budeme až do března, kdy proběhne
slavnostní odemčení vody a my budeme moci zase vyplout.
V únoru se někteří z nás zúčastní již tradičního zimního soustředění v Bystřici pod Perštejnem,
které pořádá KV Rajhrad. Pravděpodobně v březnu nás navštíví kolaudační komise (a jak asi většina z
vás ví …...”to je jiný sekáč, ta se nezakecá”). Takže se snažíme seč můžeme, aby byla spokojená a my
už měli konečně klid a mohli jsme naši novou loděnici legálně obývat. V letní části sezóny (od března
do června) nás čeká šest pohárových závodů, jejichž vyvrcholením bude mistrovství České republiky,

které bude tentokrát pořádat náš klub 20.6. – 21.6. ve Starém Kolíně. Tímto si dovolujeme pozvat
všechny příznivce a přátele vody - přijďte se podívat a případně
nám i zafandit (bude nám potěšením).

Ahóóój
Zbyněk Ručka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Letošní zima má zatím trochu zvláštní průběh. Chybí nám sníh. Užili jsme si ho zatím jen jeden
den, kdy jsme si postavili sněhuláky. A tak si alespoň sníh malujeme a těšíme se, že ještě napadne.

Každý den, když jsme na vycházce, krmíme ptáčky. Na zahradě máme tři krmítka, do kterých
létá hodně ptáčků – vrabci, sýkorky, kosi i hrdličky. Rádi se na ně díváme a pozorujeme je.

17. 1. k nám do školky přijelo divadélko Úsměv s pohádkou „Rukavička“. Tuto pohádku o
zvířátkách, která se v zimě do rukavičky schovala, jsme si pak také s dětmi společně zahráli.
23. 1. nám divadélko Koloběžka zahrálo pohádku „ Z cukrářské čepice“ – téma této pohádky
nám svým námětem doplnilo náš týdenní program, kdy jsme si povídali s dětmi o tom, co našemu
zdraví prospívá a co ne. Celý leden je u nás na praxi studentka 4. ročníku SPgŠ – Káťa Štainerová, která
má k dětem velmi hezký vztah a děti se na ni každý den těší.
Týden od 27. 1. - 31. 1. jsme měli plný her, soutěží a karnevalu s tématem – proměníme se na
Vodnickou školku (pohádkové bytosti, které mohou ve vodě a kolem ní žít). Ráno již děti přicházely do
třídy jako vodníci, víly nebo mořská pana, Jožin z bažin, dušička, žabka apod. Všem dětem to moc
slušelo. Společně jsme si zatančili, plnili různé úkoly a soutěžili. Za odměnu děti dostaly medaile a
papírového šaška s razítky za splnění úkolů. Karneval se nám opravdu vydařil.

11. 2. jsme do školky pozvali „Sférické kino“ – letos s programem „zvířátka“. Film budeme
sledovat vleže - je promítán na strop velké polokoule stanu, který bude ve třídě nafouknutý. Vejít do
něj dovnitř je pro některé děti tak trochu zkouška odvahy. Zážitek z promítání ale stojí za to. V březnu
si uděláme s dětmi výlet do Čáslavi do Dusíkova divadla na pohádkové představení „Čtyřlístek“.
Eva Turanská
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