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SLOVO STAROSTY
Dobrý den, vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že k Vám mohu opět po třech měsících promluvit. Děkuji za to Vám,
kteří jste přišli volit v říjnových komunálních volbách nové zastupitelstvo obce, děkuji
také zároveň právě nově zvolenému zastupitelstvu za projevenou důvěru v mou osobu
na pozici starosty obce. Doufám, že všichni občané obce Tupadly budou
v následujícím volebním období spokojeni s prací zastupitelstva obce alespoň v té
míře, jako v minulém volebním období.
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Prioritou obce v letech 2014 až 2018 byla rekonstrukce chodníků, které byly
dlouhou dobu v nevyhovujícím, až havarijním stavu. Zároveň se pokračovalo
v opravách místních komunikací, se kterými se začalo ještě v období předešlém.
Opravit chodníky se v daném čase podařilo. Nyní probíhá zdlouhavý proces
bezúplatného převodu pozemků pod chodníky z majetku Středočeského kraje do
majetku obce Tupadly. Místní komunikace – ulice za obchodem je jediná komunikace,
která se nám nepovedla opravit v daném období. Termín opravy jsme si stanovili na
rok 2019.
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V období 2018 až 2022 by mělo zastupitelstvo obce připravit a následně
vyhotovit nový územní plán obce, který bude určující pro další rozvoj obce Tupadly.
Zastupitelstvo obce se dále shodlo na následujících projektech pro toto období:
příprava projektové dokumentace pro nový obecní úřad, poštu Partner, příp.
knihovnu, sociální zázemí atd. z právě kupované nemovitosti č.p.31, případně
zahájení činností rekonstrukce této budovy. Příprava projektu pro rekonstrukci a
revitalizaci návsi v návaznosti na zrekonstruované chodníky a přestěhování Obecního
úřadu do budovy č.p. 31. V objektu bývalé kovárny dokončení projektu sběrného
dvora. Dále plánujeme zakoupení zásahového vozidla pro SDH Tupadly a rekonstrukci
projektovaných vjezdů k nemovitostem po pravé straně silnice směr Schořov. To se
vše, doufám, uskuteční.
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Čertovská jízda

Nyní mi však dovolte, abych Vám popřál s nadcházejícími vánočními svátky
hodně lásky, spokojenosti, všeho, co si vy jen a jen sami přejete. A hlavně hodně zdraví
v novém roce 2019. Doufám, že se všichni uvidíme na rozsvěcení stromečku!!!
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Základní
informace o
obci
POČET OBYVATEL:
625

ROZLOHA:
658 ha

STAROSTA:

INFORMACE Z OBCE
VÝSLEDKY VOLEB
Chtěli bychom Vás informovat o výsledku hlasování ve volbách do
Zastupitelstva obce Tupadly, které se konaly 5. a 6. října 2018.
Z celkového počtu voličů 524 se v naší obci zúčastnilo voleb 296
voličů, což je 56,48 %. Voličům děkujeme za účast v těchto komunálních
volbách. Všichni bývalí úřadující zastupitelé obhájili svůj mandát a nově se
k nim připojil pan Miroslav Potměšil.
Složení nového Zastupitelstva obce Tupadly a členů výborů a
komisí bylo schváleno na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Tupadly dne 31. 10. 2018 takto:

Pavel Štainer

MÍSTOSTAROSTOVÉ:

Starosta obce

Pavel Štainer

Zbyněk Ručka,
Ing. Josef Štainer

Zástupce starosty

Zbyněk Ručka

Zástupce starosty

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:

Finanční výbor
Petr Szabó

předseda

Karel Mikeš

člen

Miroslav Potměšil

člen

Kontrolní výbor
Stanislava Voženílková

předseda

Václav Průcha

člen

Karel Buřič, Dis.

člen

Kulturní komise
Václav Průcha

předseda

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

Karel Mikeš

člen

Miroslav Potměšil

člen

ÚŘEDNÍ HODINY:

Miroslava Hlavatá

člen

Pondělí, středa

Zdeňka Mikešová

člen

08:00 - 11:30
12:30 - 18:00

Hospodářka, matrikářka, adm.pracovnice

Hlavatá Miroslava

Matrikářka, adm.pracovnice

Mikešová Zdeňka

WEBOVÉ STRÁNKY:
http://www.tupadly.cz

ZASAZENÍ LÍPY STOLETÍ
U příležitosti výročí 100 let
od vzniku Československé republiky
je po celé zemi vysazován náš
národní strom – lípa. Tyto dřeviny
nesou poselství naší národní historie.
„Jsem velice rád, že se obec
Tupadly do této akce také zapojila a
5. listopadu jsme zasadili na místě u
Náveského rybníka vedle zastávky
lípu, která bude připomínat nám i
dalším generacím tuto událost,“
říká starosta obce Tupadly Pavel
Štainer.
Na zasazení lípy republiky
se podíleli jak zastupitelé, tak i
občané obce.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Nebezpečné odpady nepatří do
popelnice. K jejich odložení využijte mobilního
sběru nebezpečných odpadů.

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů
přijede do Tupadel dne 7. 12. 2018 od 8 hodin.
Odpady ke sběru si, prosím, připravte před
Vaše domy.

V rámci mobilního sběru nebezpečných
JAK NAKLÁDAT S VÁNOČNÍMI
odpadů můžete odevzdat tyto druhy
STROMKY?
nebezpečných odpadů:
 Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích
prostředků atd.,
 Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
 Upotřebené

oleje:

motorové,

převodové

a

hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky
k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny,
louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

V rámci mobilního sběru nebezpečných
odpadů můžete odevzdat i:
SVOZ BIO ODPADU
Zastupitelstvo obce se rozhodlo svým
občanům vyjít vstříc a navýšilo u svozové
společnosti AVE CZ odvoz biologicky
rozložitelného odpadu ještě o jeden prosincový
termín a to konkrétně ve středu 5. prosince
2018. Tento mimořádný svoz bude letošním
posledním, do konce března roku 2019 bude
pouze týdenní režim svozu komunálního
odpadu.
První svoz BIO odpadu proběhne opět
až v měsíci dubnu, přesný termín bude včas
upřesněn.
PRODEJ KAPRŮ V TUPADLECH
K té správné štědrovečerní večeři patří
ve většině domácností i tradiční česká ryba –
kapr. V sobotu 22. 12. bude na návsi
v Tupadlech (případně v areálu Pivovaru- to
bude ještě upřesněno) možnost zakoupit
vánočního kapra.
Zastavte se zde od 8h do 16 hodin.
Kapra Vám v případě zájmu i zabijí a vykuchají.

 Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky,
televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,
 Baterie a monočlánky,
 Akumulátory z osobních aut a motocyklů,
 Pneumatiky
 Zářivky a výbojky.

KULTURA
ČERTOVSKÁ JÍZDA
Zima je tu a k té správné adventní
atmosféře v naší obci už neodmyslitelně patří i
„Čertovská
jízda“.
Místní
zastupitelé,
převlečení za pány pekel před sebou budou mít
opět náročný úkol - v sobotu 1. prosince tito
obecní čerti nasednou na koňský povoz a
postupně navštíví všechny domácnosti
v Tupadlech. Zastaví se u každého stavení s
přáním hezkých a klidných svátků, předají PFko
a dětem čokoládovou kolekci.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
První adventní neděle je vždy skvělá
příležitost, kdy se mohou obyvatelé obce sejít a
užít si slavnostní rozsvěcení vánočního stromku
před obecním úřadem v Tupadlech.
V neděli 2. prosince bude pro příchozí
od 15.30 hodin připraven doprovodný program
před obecním úřadem. O ten se postarají děti
z mateřské a základní školy, které si připravily
pásmo vánočních říkanek a koled.
Se svým hudebním vystoupením na ně
pak naváže
rodina Kavánkových. Po
slavnostním
rozsvícení
nazdobeného
vánočního stromečku předají Tupadelským
dětem zástupci obce mikulášský balíček plný
dobrot.
Na zahřátí pro Vás pracovnice obce
přichystají voňavý svařák a čaj. Nezapomeňte si
proto vzít s sebou vlastní hrníček. K zakousnutí
si budete moci nabídnout vánoční cukroví a
možná budou i jitrnice 

Trasa čertovské jízdy povede celou
obcí. Nejprve se čerti vydají v 8 hodin ráno
směrem od Potěh na náves přes lokalitu u
hřiště a Ministerskou ulici. Poté zajedou do
nové výstavby směrem na Adamov, vezmou to
dál přes Lípy, potom okolo STS do Habeše a
celou trasu zakončí na návsi.

Zastupitelé obce touto cestou vzkazují,
že jste všichni srdečně zváni…

KALENDÁŘ

OBECNÍCH

KULTURNÍCH AKCÍ

2018

1.12.
ČERTOVSKÁ JÍZDA OBCÍ

2.12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Jistě je od Vás potěší něco malého na
zub a nebo na zahřátí.
Předpokládaný konec této akce bude
kolem čtvrté až páté hodiny odpolední.

SPOLKY
MS DIANA TUPADLY

Zimní myslivost
Hlavní starostí myslivce v zimních měsících je péče
o zvěř. Přikrmovací zařízení myslivci v průběhu zimy
pravidelně navštěvují alespoň jedenkrát týdně, přičemž
dbají, aby v krmelcích byl vždy dostatek krmiv. Mezi další
povinnosti patří doplňování slanisek. Tak se říká zařízení,
které je nejčastěji v podobě rozřízlého kmínku stromku,
do jehož vidlice se vkládá kus kamenné soli, kterou zvěř
olizuje.
Ani lidé nemusejí být ke strádající zvěři lhostejní a
jejich pomoc bude vítána. Kdo má doma nasbírané kaštany nebo žaludy, může z nich zvěři připravit
nadílku na přilepšenou. Suché plody můžete nasypat přímo do krmelce. Kaštany zabraňují průjmům a
střevním potížím zvěře. Při vánočních procházkách mnoho lidí zdobí stromy různým ovocem
a zeleninou pro zvěř. Myslete při tom na to, že zvěř nedosáhne vysoko, a tak zdobte jen spodní části
stromů. Nejlepší jsou k tomuto účelu například mrkev, jablka nebo klasy kukuřice. V žádném případě
zvěři nenoste suché pečivo. Velmi rychle zvlhne a plesnivý a tím naděláte víc škod než užitku.
Také je potřeba být přes zimu k přírodě a
zvěři ohleduplní. Velkým problémem jsou
především pejskaři, kteří nechávají svá zvířata
pobíhat volně. Dle zákona o myslivosti a zákona o
lesích není možno volně venčit psa v přírodě. Zvěř
instinktivně vykonává v zimě minimum pohybu.
Pokud pes vyplaší například srnčí zvěř, ta před
ním uniká. Slabší nebo často vyrušené kusy zvěře
se pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem
energie a umírají na celkové vysílení nebo na
záněty dýchacího ústrojí. Především u srnčí zvěře
je potřeba klid. U srnek probíhá přes zimu tzv.
latentní březost (zárodek srnčete se nevyvíjí) a
tím pádem uhyne vlastně více kusů.
K měsíci listopadu a prosinci také
neodmyslitelně patří vrchol myslivecké
sezony, kterým jsou společné hony. Tato
odměna za celoroční práci v honitbě je
pro každého myslivce svátkem. V dnešní
době, kdy bažantů a zajíců pomalu ubývá,
je důležité správný plán lovu. Zvěř se střílí
pouze v určených místech, např. u
hlavních silnic nebo kolejí, aby zde byla
omezena možnost střetu této zvěře
s auty. Také se myslivci zaměřují na lov
škodné, u které naopak početní stavy narůstají. Za všechny tupadelské myslivce můžu říci, že střílíme
zvěř s rozumem a rozvahou. Rozhodně si neplníme mrazáky, jak si mnozí myslí.

Na závěr mi dovolte Vám
všem popřát příjemné prožití
svátků vánočních a mnoho štěstí
do nového roku. Myslivcům pak
pevnou mušku a rovné broky i
v roce 2019.
Za MS Diana Tupadly
Jiří Novotný ml.

TJ STAR TUPADLY
CHARITATIVNÍ UTKÁNÍ
TJ Star Tupadly připravil na státní svátek, v pátek 28. září 2018 celodenní oslavy 90. výročí svého
založení. Hlavní program, kterým bylo utkání staré gardy Tupadel s týmem osobností REAL TOP Praha,
měl charitativní účel a výtěžek z tohoto utkání byl poskytnut na dobročinné účely. Střetnutí předcházel
program, ve kterém vystoupily mažoretky Rondo Ronov nad Doubravou, své žonglérské umění
předvedl Petr "Kari" Karásek ve své freestyle football show. Klub ocenil zasloužilé členy i bývalé hráče.
Pak už došlo na samotný zápas, který čestným výkonem zahájila Lída Formanová. Hosté začali
pěkně "od podlahy", už po pěti minutách vedli 3:0, když dvakrát se trefil biatlonista Michal Krčmář a
položil tak základ k vítězství Real TOP Praha 8:3. Jak bývá u mužstva Real TOP Praha zvykem, mělo
střetnutí rovněž charitativní rozměr.
„Od sponzorů jsme
předem získali 132 000,- Kč,
přímo na místě jsme vybrali 24
520,- Kč. Celkovou částku 156
520,- Kč jsme rozdělili mezi
Zuzanku Chvátalovou, paní
Renatu Petrusovou, Diakonii
ČCE-Střední Čechy a komunitu
Benediktus po 39 130,- Kč,"
shrnul Karel Mikeš ml.
Chtěli bychom touto
cestou
poděkovat
všem
sponzorům za jejich finanční
podporu a zároveň také
dobrovolníkům z řad příznivců
klubu, kteří se spolupodíleli na
organizaci celého dne.

ZÁVĚREČNÉ TABULKY VŠECH TÝMŮ

VODÁCI
Vodácký podzim se nesl ve znamení
maratonů. Naše posádky se zúčastnily hned
dvou - v září Východočeského a v říjnu
Krumlovského. Na prvním se nejlépe poprala s
tratí dlouhou 60 km dvojice Fanda Ručka a
Terka Patlejchová, kteří obsadili skvělé 4.
místo. Ani na druhém jsme se ve velké
mezinárodní konkurenci neztratili. Naše ženská
posádka obsadila ve své pramičkové kategorii
3. místo a dvojice Fanda Ručka a Lukáš Melichar
byli pátí mezi kanoisty. Kromě těchto závodů se
také konal již tradiční závod veteránů ve
Starém Kolíně, ve kterém jde spíš o legraci a
pohodu, než o sportovní výkony. Vodu jsme
slavnostně zamkli a letošní sezónu ukončili
27.10.
V současné době věnujeme veškeré síly
a čas stavbě nové loděnice. Zimní sportovní
příprava začne opět od ledna v plaveckém
bazénu v Kutné Hoře.
Pokud byste se k nám chtěli přidat,
nebojte se nás kontaktovat. Trenér Zbyněk
Ručka tel: 605 171 383
Klub vodáků přeje všem příjemné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví
a pohody v novém roce 2019.
Zbyněk Ručka
SDH TUPADLY
Dovolte mi opět navázat na poslední
občasník. 8. 9. 2018 jsme se zúčastnili
Netradiční soutěže v Okřesanči. Team jsme
složili z řad žen i mužů a soutěžili jsme v mužské
kategorii. V této kategorii jsem obsadili místo
těsně pod bednou, tzn. krásné 4. místo. Po
odběhnutí “klasického “ stylu čekalo na
závodníky překvapení. Následovala nesoutěžní
disciplína ve “starém” stylu. Pro tento závod
jsme se spojili s SDH Zehuby a vzniklý team
“Tuhuby” se umístil na 3. místě. Děkuji všem za
vynaložení snahy a úsilí se sejít a odvést kus
práce, která přináší své ovoce.

Soutěžní tým s fanoušky

Bronzový team “ Tuhuby”
Dále bych touto cestou ráda pozvala
všechny členy SDH Tupadly na nadcházející
výroční schůzi, která se bude konat 15. 12.
2018 od 18:00 v hasičárně. Hlavním bodem
letošní výroční schůze jsou volby do hasičského
výboru. Proto prosím dorazte všichni, kterým
není lhostejný osud našeho Sboru.
S blížícím se koncem roku je mou milou
povinností Vám popřát jménem všech
Tupadelských dobrovolných hasičů krásné a
klidné vánoční svátky, bohatého Ježíška a do
nového roku hodně štěstí, lásky, pohody,
pracovních úspěchů a především pevné zdraví,
protože to, jak víme, je to nejdůležitější.
Silvestrovské oslavy sebou kromě dobré zábavy
přinášejí také zvýšené riziko úrazů a požárů
spojených s používáním zábavné pyrotechniky.
Dbejte
tedy
zvýšené
opatrnosti.
A
nezapomínejme ani na naše zvířecí společníky,
pro mnohé z nich je zvuk spojený s touto
zábavou děsivý a vyvolává v nich strach.
Pavlína Pipková

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Ani jsme se nenadáli a máme tu
období svátků. Dne 27. 9. 2018 jsme
navštívili „Dýňový svět“ v Nové Lhotě u
Leštiny. Děti skákaly do slámového
bazénu, zdolávaly bludiště z dýní, klád a
mnoho dalšího. Prohlédli jsme si výstavu
dýní a různá domácí zvířátka. Počasí se
nám vydařilo a dětem se zpestření
v podobě výletu moc líbilo.
Jako každý, tak i děti v naší školce
mají rády zvířátka, proto nás dne 11. 10.
navštívila Bára Malcová s pejskem Bonie.
Vysvětlila nám, že Bonie je vodící pes,
který vyhrál několik cen v agility, ukázala
nám zdolávání překážek, při kterém se
zapojily i děti. Děti si zkusily, jak správně
jít s pejskem na vodítku a dávat mu
povely.
Hned první listopadový den k nám
přijelo tolik oblíbené divadélko, tentokrát
divadlo Kůzle s pohádkou „Na zahrádce je
tak sladce“. Děti se samy zapojovaly do
děje, odpovídaly na otázky, panovala
veselá nálada.
Dne 7. 11. nás navštívilo divadélko
„Úsměv“ se svou pohádkou „Bouda,
budka“.
Ve středu 14. 11. si děti vytvořily
puzzle ze dřeva s Hoblinkovou dílničkou.
Chlapci si udělali autíčko a děvčátka kočárek. Na malých poncích si také zkusily hoblování, vrtání a
zatloukání, což je velmi bavilo.
Jako každý rok, tak i letos bude dne 28.11. „Vánoční tvoření“ s rodiči a dětmi, na které se moc
těšíme. Dne 4. 12. nás navštíví paní s programem „Muzikohraní“.
5. 12 i k nám zavítá Mikuláš se sladkou s nadílkou, kterému předneseme básničky a písničky,
které jsme se od září naučili.
12. 12. u nás zakončí svou sezonu divadélko „Úsměv“ s pohádkou „Dva sněhuláci“. Rok 2018
uzavřeme „Vánoční besídkou“, která proběhne ve školce 17.12.
Za kolektiv MŠ a děti přejeme krásné prožití svátků vánočních, spoustu rozzářených dětských
očiček a do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví a lásky.
Eva Turanská, Miroslava Mastíková
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